ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
Comunicado
SERVIÇO DE PÓS-GRADUAÇÃO – EACH /USP
EDITAL 048/2014 – CPG
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE – MESTRADO

1. Da Inscrição
1.1. Período: As inscrições para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da
Escola de Artes, Ciências e Humanidades, para o primeiro semestre de 2014, estarão abertas de 20 de
agosto a 20 de setembro de 2014.
1.2. As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente mediante postagem pelo correio, via
SEDEX, até o último dia de inscrição e recebidas pelo Serviço de Pós-Graduação até o quinto dia
após o encerramento das inscrições. O envio deve ser endereçado à:
Serviço de Pós-Graduação da EACH/USP
“Inscrição no Processo Seletivo 2015 – Mestrado em Sustentabilidade”,
Ou
“Inscrição no Processo Seletivo 2015 – Doutorado em Sustentabilidade”
Escola de Artes, Ciências e Humanidades – Universidade de São Paulo, Rua Arlindo Bettio, 1000,
São Paulo, SP, CEP 03828-000.
1.3 Os candidatos deverão enviar a cópia de comprovante de pagamento da taxa de inscrição no
Processo Seletivo, correspondente ao valor de R$ 100,00 (cem reais), recolhida na Tesouraria da
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP - Av. Arlindo Bettio, 1000, – Ermelino Matarazzo
– São Paulo/SP – CEP: 03828–000 ou depósito na conta corrente (Banco do Brasil – Ag. 6938-8
conta corrente 130150-0), enviando comprovante com identificação do interessado para o email:
tesouraria-each@usp.br e anexando uma cópia junto à documentação. As taxas dos candidatos não
serão devolvidas, mesmo que haja desistência do processo seletivo ou o mesmo não seja aprovado.
1.4. Candidatos com necessidades especiais deverão manifestá-las, no ato da inscrição.
1.5. Os originais não deverão ser enviados pelo correio. A apresentação dos documentos originais
deverá ser feita no ato da matrícula para os aprovados.
16. Documentos necessários para a inscrição:
a. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, solicitando inscrição em uma linha de
pesquisa, com sugestão opcional de nomes de orientadores do PPg-Sustentabilidade. O formulário
(Ficha
de
Inscrição)
se
encontra
disponível
no
site
da
EACH
(http://each.uspnet.usp.br/site/programas-pos.php?item=stb)
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 20 linhas);
Introdução e justificativa (respaldadas em bibliografia pertinente e atual);
Objeto de pesquisa (recorte claro e bem definido);
Objetivos;
Metodologia
Plano de trabalho e cronograma de sua execução;
Bibliografia

c. Histórico escolar da graduação para candidatos ao mestrado e histórico escolar da graduação e do
mestrado para os candidatos ao doutorado (definitivo ou provisório, caso o aluno esteja cursando)
(cópia simples). Para os candidatos ao doutorado, além dos documentos mencionados, incluir cópia
do certificado de defesa de mestrado (ou equivalente), até aquisição do diploma do mestrado.
d. Certidão de nascimento ou certidão de casamento (cópia simples);
e. Cédula de Identidade – RG (cópia simples), ou RNE – no caso de candidatos estrangeiros
passaporte para quem não tiver RNE ainda (a obtenção do RNE fica condicionada a comprovação de
matrícula na universidade);
f. CIC/CPF (cópia simples);
g. Comprovante de quitação com o serviço militar (cópia simples);
h. Título de eleitor (cópia simples) e comprovante de quitação eleitoral (disponível no site
http://www.tse.jus.br/);
i. 1 Foto 3x4 recente;
j. Comprovante de proficiência em língua inglesa.
k. Comprovante de proficiência em língua portuguesa, apenas nos casos em que esta não for a língua
materna do candidato.
l. Uma cópia impressa da dissertação de mestrado para candidatos ao doutorado.
m. Comprovante de submissão ou publicação de artigo científico ou outro tipo de publicação, em
veículo classificado pela CAPES para candidatos ao doutorado
Observação: As inscrições somente serão realizadas com a documentação solicitada completa. A
lista dos candidatos homologados na Inscrição do Processo Seletivo será divulgada na página do
programa.
1.7. Proficiência em língua inglesa
Para o Mestrado e Doutorado é exigida, no ato da inscrição para o processo seletivo, comprovação de
proficiência na língua inglesa, que será obtida por meio de prova específica elaborada pela
instituição União Cultural Brasil Estados Unidos. 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 (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 – 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).

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 As provas e arguição oral do processo seletivo serão realizadas na Escola de Artes, Ciências e
Humanidades ou em outra unidade da Universidade de São Paulo, em data e local a serem
divulgados na página do programa. Após o início das provas, não será admitida a entrada de outros
candidatos na sala de provas. Recomenda-se aos candidatos que cheguem ao local das provas com
antecedência mínima de 30 minutos. Para os candidatos residentes no exterior, o exame de arguição
e apresentação de projeto de pesquisa serão efetuados presencialmente ou alternativamente por
sistema de teleconferência com webcam.
O processo seletivo para os cursos de mestrado e doutorado consistirá de duas fases classificatórias
eliminatórias, sendo a primeira fase composta de realização de prova escrita de conhecimento teórico
e a segunda fase composta de arguição do Projeto de Pesquisa e do Currículo dos candidatos. A nota
mínima requerida para aprovação no processo seletivo é 7,0 (sete) em cada fase. A nota final do
candidato no processo seletivo corresponderá à média aritmética das notas obtidas na primeira e na
segunda fase.

2.2. A prova específica consistirá de uma avaliação escrita com base na bibliografia indicada neste
edital, sendo 7,0 (sete) a nota mínima para aprovação. Não serão aceitos pedidos de revisão de prova.
2.3. O resultado da prova específica e da primeira fase será divulgado na página do programa, sendo
os candidatos aprovados convocados para prova de arguição oral nas datas a serem divulgadas na
página do programa, em horário a ser determinado pela banca examinadora.
2.4. Os candidatos estrangeiros, além de comprovar proficiência em língua inglesa, devem
comprovar proficiência em língua portuguesa emitido pela CELPEBRAS, nível: 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.
2.5. A prova de arguição 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.
Serão levados em consideração também, para critérios de classificação, os seguintes pontos:
formação anterior em pesquisa na área; aderência às linhas do programa; contato anterior com corpo
docente.
2.6. A classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo será divulgada na pagina do
programa.
3. Da disponibilidade de Vagas

O programa oferece até 25 vagas de mestrado e até 15 vagas de doutorado em 2015. Poderão ser
aceitos no Programa, mediante disponibilidade de orientador, os candidatos que obtiverem nota
superior ou igual a 7,0 (sete), conforme os seguintes critérios:
3.1. Nota obtida na prova específica, conforme o edital;
3.2. Nota obtida na prova de arguição oral, conforme o edital.
3.3. Aqueles com nota superior ou igual a 7,0 (sete), não aceitos por um orientador do Programa no
decorrer do processo seletivo, poderão requerer matrícula no Programa até o período de matrícula do
segundo semestre sem passar novamente por processo seletivo. Nestes casos, a matrícula será
condicionada ao aceite de um orientador do Programa.
4. Validade do Resultado da Seleção
O processo seletivo terá validade até o período da matrícula do segundo semestre de 2015.
5. Referências bibliográficas para a prova específica
 IPCC - Summary – Grupo I
(www.climatechange2013.org/images/report/WG1AR5_SPM_FINAL.pdf, II, III.
 IPCC - Summary – Grupo II
(http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WG2AR5_SPM_FINAL.pdf
 IPCC - Summary – Grupo III
(http://report.mitigation2014.org/spm/ipcc_wg3_ar5_summary-forpolicymakers_approved.pdf)
UNEP Year Book 2014: emerging issues in our global environment - United Nations
Environment Programme (UNEP)
(http://apps.unep.org/publications/index.php?option=com_pmtdata&task=download&file=UNEP%20Year%20Book%202014:%20emerging%20issues%20in%20our%20global%20en
vironment%20UNEP_YearBook_2014.pdf)



LIU, J.G., DIETZ, T., CARPENTER, S.R., (2007). Complexity of coupled human and natural
systems. Science, 317, 1513-1516.
ROCKSTRÖM, J. et al. (2009), A safe operating space for humanity, Nature, 461, 472-475

6. Da Matrícula
6.1. Condições para matrícula: aprovação no processo seletivo e apresentação de documentação
completa exigida de acordo com o item 1.5.
6.2. 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 Serviço de Pós-Graduação da EACH/USP, em data e horários a serem divulgados no
site do programa. A matrícula somente será efetivada se a documentação exigida estiver completa.
Os candidatos aprovados, que não efetuarem a matrícula nesse prazo, deverão submeter-se ao
processo seletivo novamente.
6.3. Documentação exigida a ser entregue no ato da matrícula:
 Cópia autenticada ou cópia simples (com apresentação do original) do diploma ou certificado
de conclusão de graduação com colação de grau
 Cópia do certificado de defesa do mestrado (para candidatos ao doutorado)

 Comprovantes da conclusão de curso de graduação e colação de grau (para candidatos em
fase de conclusão)
 Formulário de matrícula devidamente preenchido e assinado
 Comprovante de visto temporário ou permanente que o autorize a estudar no Brasil (no caso
de candidato estrangeiro)
 Cópias autenticadas ou apresentação dos originais para conferência dos documentos
entregues no ato de inscrição )

7. Informações Complementares
7.1. À 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 Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade (CCP).
7.2. A classificação no processo seletivo pode ser levada em conta em possíveis concessões de
bolsas de estudos, no entanto, o ingresso na pós-graduação não implica em compromisso de
concessão de bolsa de estudo.
7.3. O plano de pesquisa será avaliado e estará sujeito a alterações após eventual aprovação do
candidato.
7.4. A documentação apresentada pelos candidatos reprovados deverá ser retirada no Serviço de PósGraduação até 30 dias depois de concluídos os trabalhos do presente edital. Após este período, a
documentação será descartada.
7.5. Os casos omissos serão avaliados pela Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação em
Sustentabilidade da USP.

