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Para a avaliação, os estagiários deverão elaborar relatório 
detalhado anexando avaliação e relatório do supervisor. Os rela-
tórios serão analisados, tanto pela Comissão Interna do PAE no 
IAG, quanto por um relator indicado pela Comissão Central do 
Programa. Relatórios considerados insatisfatórios serão devol-
vidos para serem refeitos. Caso isto não ocorra, o estudante 
perderá o direito ao certificado e não poderá participar de uma 
nova seleção. O relatório do estagiário e a ficha de avaliação do 
supervisor deverão ser entregues, no Serviço de Pós-Graduação 
do IAG, até um mês após o término do estágio.

A conclusão do estágio com aproveitamento dará ao aluno 
o direito de receber um certificado (no caso de ser a 1ª vez que 
participa do estágio PAE) ou atestado de participação e, median-
te solicitação à CPG/IAG, poderá receber crédito pela atividade 
conforme norma específica do Programa.

Outras informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-
-Graduação do IAG.

 INSTITUTO DE FÍSICA
 Comunicado
Edital de abertura de inscrições para o Estágio Supervi-

sionado do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino (PAE) no 
Instituto de Física da USP – 1º semestre de 2021.

Ficam abertas de 23 de outubro a 13-11-2020 as inscrições 
de estudantes de pós-graduação do Instituto de Física da Univer-
sidade de São Paulo para o Estágio Supervisionado do Programa 
de Aperfeiçoamento de Ensino. Poderão inscrever-se alunos 
regularmente matriculados em cursos de pós-graduação, mes-
trado e doutorado, que já tenham sido aprovados ou estejam 
cursando a disciplina de Preparação Pedagógica de Ensino (PAE).

A Comissão Coordenadora do PAE do Instituto de Física 
da USP avaliará os projetos, selecionará os candidatos e acom-
panhará o estágio dos estudantes. A CPG outorgará créditos 
para os estagiários de mestrado e doutorado do IFUSP que 
concluírem o estágio e tiverem seu relatório aprovado, de acordo 
com as normas do programa. O(a) aluno(a) também terá direito 
a um certificado de participação no PAE, quando da primeira 
participação, e a atestados nas demais participações. Por sua 
participação, o(a) aluno(a) que não tenha vínculo empregatício 
com a Universidade poderá receber auxílio financeiro mensal 
(dependendo da disponibilidade de recursos financeiros da 
USP), cujo valor, na tabela de vencimentos da Universidade de 
São Paulo, corresponde a 50% da referência de Assistente em 
Regime de Turno Parcial (RTP). A participação no Programa não 
estabelecerá vínculo empregatício com a Universidade de São 
Paulo, devendo o(a) interessado(a) estar segurado(a) contra 
acidentes pessoais.

O estágio tem início no dia 01 de fevereiro e termina no 
dia 30-06-2021, portanto é imprescindível que o(a) estagiário(a) 
participe de todas as atividades previstas para o período. Antes 
do início do estágio, o(a) aluno(a) deve entregar à Secretaria de 
Pós-Graduação o termo de compromisso de estágio devidamen-
te assinado e, ao longo do semestre, o(a) mesmo(a) se compro-
mete a entregar a folha de frequência até o dia 25 de todo mês.

Após o encerramento das atividades, estagiário(a) e 
supervisor(a) deverão preencher os relatórios solicitados de 
maneira completa e submetê-los à Comissão PAE para análise.

Para inscrever-se, o(a) aluno(a) deve acessar o endereço 
https://uspdigital.usp.br/janus/comum/entrada.jsf, entrar com 
seu nome de usuário(a) e senha, clicar em “PAE”, “Inscrição”, 
“1º semestre de 2021”, “Adicionar/Alterar”, preencher o formu-
lário e clicar em “Salvar”. O correto preenchimento do formulá-
rio é de total responsabilidade do(a) aluno(a).

 Negócios Públicos
 GOVERNO

 FUNDO SOCIAL DE SÃO PAULO

 Extrato do Primeiro Termo de Aditamento do Contrato
Processo FUSSP nº 2082322/2019.
Contrato nº 02/2019
Contratante: Fundo Social de São Paulo.
Contratada: 5I SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ nº 18.376.396/0001-31.
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 

01/2019, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR 
MEIO DA SECRETARIA DE GOVERNO, E ESTA PELO FUNDO 
SOCIAL DE SÃO PAULO – FUSSP, E A EMPRESA 5I SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO LTDA, VISANDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO 
DO CONTRATO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 (NOVO 
CORONAVÍRUS).

Considerando o estado de calamidade pública decorrente 
da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), nos termos 
reconhecidos pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo nº 6/2020 e pelo Decreto Estadual nº 64.879/2020;

Considerando que, por esta razão, o Fundo Social de São 
Paulo está desenvolvendo suas atividades mediante regime de 
teletrabalho, à exceção dos Depósitos de Servíveis e Inservíveis;

Considerando que a suspensão temporária das atividades 
presenciais traz consigo a redução da necessidade de tomada 
de serviços pela Administração Pública;

Considerando que, enquanto durar o fechamento dos 
prédios, não subsiste a necessidade da prestação do serviço 
de locação de 03 (três) Purificadores de Água com Instalação e 
Manutenção Preventiva e Corretiva;

Considerando que o Decreto Estadual nº 64.898/2020, que 
trata da gestão de contratos de prestação de serviços contínuos, 
no âmbito da Administração Pública, durante a vigência do esta-
do de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 
(novo coronavírus), determinou a suspensão temporária de 
atividades não essenciais nos órgãos públicos estaduais, exceto 
os de funcionamento ininterrupto;

Considerando o disposto no artigo 78, inciso XIV, da Lei 
Federal nº 8.666/93;

O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Governo, 
e esta, por intermédio do Fundo Social de São Paulo - FUSSP, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 44.111.698/0001-98, com sede 
na Rua Ministro Godói, 180, Parque “Dr. Fernando Costa”, 
Município de São Paulo-SP, neste ato representada pela Sra. 
FRANCINE YAMANE EUGENIO LOPES, Chefe de Gabinete, e, de 
outro lado, a empresa 5I Serviços de Manutenção Ltda – EPP, 
com sede à Rua Maria José, nº 172, Térreo, Bela Vista, São Paulo/
SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.376.396/0001-31, doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pela Senhora 
Camile Nigro Ribeiro Cappoia, Sócia Administradora, portadora 
da Cédula de Identidade RG nº 44.997.767-5 – SSP-SP e do 
CPF nº 224.289.228-23, resolvem celebrar o presente termo de 
aditamento ao contrato em epígrafe, mediante as cláusulas e 
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA DA SUSPENSÃO DO CONTRATO
A partir de 01 de maio de 2020 até a devida normalização 

das atividades do Fundo Social de São Paulo, fica suspensa a 
execução do presente contrato e, como consequência, o cumpri-
mento das obrigações assumidas.

Data de assinatura: 30/04/2020
 Extrato do Segundo Termo de Aditamento do Contrato
Processo FUSSP nº 2082322/2019.
Contrato nº 02/2019
Resolução PGE nº 23/2015, artigo 2º, § 1º.
Contratante: Fundo Social de São Paulo.
Contratada: 5I SERVIÇO DE MANUTENÇÃO LTDA
CNPJ nº 18.376.396/0001-31.

7. Das matrículas
7.1. Os candidatos selecionados serão notificados pela 

Coordenação, através de e-mail, sobre sua aceitação na área 
em que se inscreveram, com informações sobre o período de 
matrícula e encaminhamento de documentos.

7.2. As matrículas nos cursos de Mestrado, Doutorado e 
Doutorado Direto serão efetivadas no período estipulado pelo 
calendário a ser publicado pela USP. Em todos os casos, será 
exigido o diploma de graduação ou a declaração de colação de 
grau já realizada. Obs: Os documentos não precisam ser autenti-
cados e os alunos que não colaram grau não poderão efetuar a 
matrícula. Para o curso de Doutorado, os alunos que não tiveram 
sua defesa homologada não poderão efetuar matrícula.

7.3. Os candidatos estrangeiros selecionados devem apre-
sentar, no ato da matrícula, cópia dos documentos abaixo 
relacionados:

* Diploma (frente e verso) ou certificado de conclusão de 
curso superior de graduação

* Passaporte
* Visto emitido pela Polícia Federal
* RNE – Registro Nacional de Estrangeiro
* CPF
7.4. Os candidatos estrangeiros somente poderão ser 

admitidos e mantidos nos cursos de pós-graduação oferecidos 
pela USP quando apresentarem o RNE – Registro Nacional de 
Estrangeiro válido. Os que pretendem realizar estudos por mais 
de um ano deverão apresentar, à Secretaria do Programa, no 
último mês de vigência do seu visto, comprovante de haver 
solicitado prorrogação de sua estada no país.

8. Das disposições finais
8.1. O processo seletivo é válido por 6 meses a contar da 

data de divulgação dos resultados, conforme estabelecido no 
item 3.8 deste edital.

8.2. A inscrição do candidato implica na aceitação das nor-
mas e instruções para o processo seletivo contidas neste edital e 
nos comunicados já emitidos ou que vierem a se tornar públicos.

8.3. As inscrições com documentação incompleta não serão 
habilitadas.

8.4. A documentação dos candidatos não selecionados será 
descartada após o processo seletivo.

8.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Mecânica (CCP/PPGEM) da EESC-USP.

8.6. Os candidatos poderão recorrer motivadamente con-
tra o conteúdo e o resultado de quaisquer das avaliações, no 
tocante a erro material, ao teor das questões e das respostas 
e à classificação final. O prazo para interposição de recursos é 
de três dias úteis, contado da publicação do resultado. Não se 
admitirá recurso voltado exclusivamente à simples revisão ou 
majoração da nota atribuída.

 INSTITUTO DE ASTRONOMIA, GEOFÍSICA E 
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS
 Comunicado
Edital ATAc-IAG 021/2020 - Abertura de Inscrições para 

a Segunda Etapa do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino 
(PAE) - 1º Semestre de 2021

O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosfé-
ricas da Universidade de São Paulo comunica que, nos termos 
da Portaria GR-3.588 de 10-05-2005 - alterada pelas Portarias 
GR-4391/2009 e GR-4601/2009 - estarão abertas de 19/10 
a 09-11-2020 as inscrições para a EESD - Etapa de Estágio 
Supervisionado em Docência do PAE - que será desenvolvida em 
disciplinas curriculares de graduação no 1º semestre de 2021. 
Em nenhuma hipótese, serão aceitas inscrições fora do período 
estabelecido neste edital.

Poderão inscrever-se exclusivamente alunos de pós-gradu-
ação da Universidade de São Paulo, regularmente matriculados 
em cursos de Mestrado ou Doutorado, e que tenham data limite 
para depósito de dissertação ou tese posterior a 30-06-2021. 
A disciplina AGG5900 ou IAG5900 - Preparação Pedagógica 
ou equivalente em outra unidade da USP, deverá ser realizada 
anteriormente ao Estágio Supervisionado em Docência.

Para se inscrever o aluno deve acessar o Sistema Janus, 
entrar com seu nome de usuário e senha, clicar em "PAE", "Ins-
crição", "1º semestre de 2021", "Adicionar/Alterar", preencher 
o formulário e clicar em "Salvar". O correto preenchimento do 
formulário é de total responsabilidade do aluno.

O plano de trabalho deverá ser colocado pelo próprio aluno 
no momento da inscrição online, e também enviado, em formato 
.pdf, para o e-mail cpgiag@usp.br. O plano, elaborado pelo 
docente responsável pela disciplina, deverá conter as atividades 
sob responsabilidade do pós-graduando, inclusive a regência de 
aula teórica ou prática, a qual deverá contar com a presença 
física do supervisor e não ultrapassar o limite de 10% da carga 
horária total da disciplina. Os candidatos que já receberam bolsa 
CAPES (Doutorado), mas atualmente recebem bolsa de outra 
agência de fomento, e que estejam participando pela primeira 
vez do estágio no Doutorado, deverão informar essa condição 
pelo email cpgiag@usp.br, dentro do período de inscrição.

Após o aluno efetuar a inscrição, o orientador e supervisor 
serão informados por e-mail. Caso um deles não se manifeste 
ou desautorize, a inscrição será cancelada, ou seja, as inscrições 
serão aceitas somente com a aprovação de ambos, orientador 
e supervisor, no Sistema Janus. Compete ao aluno entrar em 
contato direto com seu orientador e supervisor para que estes 
efetuem a avalização de sua inscrição no sistema Janus. O aluno 
poderá verificar a qualquer momento se sua inscrição foi avali-
zada pelo orientador e seu supervisor acessando sua inscrição 
no sistema Janus.

O Serviço de Pós-Graduação poderá avalizar uma inscrição 
a pedido do docente, mediante solicitação por escrito.

O período de avalização das inscrições no sistema Janus, 
para orientadores e supervisores, é de 19/10 a 11-11-2020.

Os candidatos serão selecionados pela Comissão Coordena-
dora do PAE/IAG, obedecendo os seguintes critérios:

1. Distribuição proporcional das vagas entre os três progra-
mas do IAG, na seguinte ordem rotativa: Geofísica, Meteorologia 
e Astronomia;

2. Candidatos que estão recebendo ou já receberam bolsa 
CAPES (Doutorado) que estejam participando pela primeira vez 
do estágio no Doutorado;

3. Disciplina com maior número de alunos (última turma 
oferecida);

4. Disciplina Obrigatória; e ouvida a Comissão de Pós-
-Graduação do Instituto e, posteriormente a Comissão Central 
do PAE.

Poderão ser aceitos estagiários voluntários (sem direito à 
remuneração).

O estágio terá duração de 5 meses, com início em 01-02-
2021 e término em 30-06-2021.

O estagiário, poderá receber auxílio financeiro mensal 
(dependendo da disponibilidade de recursos financeiros da 
USP), cujo valor, na tabela de vencimentos da Universidade de 
São Paulo, corresponde a 50% da referência mais mérito de 
Assistente em Regime de Turno Parcial (RTP). O valor previsto da 
bolsa auxílio para o primeiro semestre de 2021 é de R$ 685,90.

Para o recebimento do auxílio o aluno deve possuir conta 
corrente no Banco do Brasil, a frequência deve ser registrada 
mensalmente conforme definido no termo de compromisso.

O auxílio financeiro poderá ser concedido por até 4 
semestres para cada aluno (somando Mestrado e Doutorado) e 
limitando-se a até 2 semestres no caso de Mestrado.

Os candidatos selecionados, bolsistas e voluntários, devem 
gerar termo de compromisso que deverá ser assinado e entre-
gue, impreterivelmente até 29-01-2021, sob pena de cancela-
mento do estágio.

A supervisão do projeto será realizada pelo docente respon-
sável pela disciplina onde será realizado o estágio.

A coordenação dos estágios ficará a cargo da Comissão 
Coordenadora do PAE/IAG.

Caso ND>=NA
D1 = 5 x (ND – NA) / (NM -NA) + 5
Caso ND<NA
D1 = 5 + 5 x (ND – NA) / NA
ND = Média ponderada das disciplinas cursadas na gradua-

ção, incluindo reprovações (comprovada por meio de documento 
oficial emitido pela IES);

NA = Nota mínima para aprovação estabelecida pela(s) 
universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram cursadas 
(comprovada por meio de documento oficial emitido pela IES);

NM = Nota máxima que poder ser alcançada estabelecida 
pela(s) universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram 
cursadas (comprovada por meio de documento oficial emitido 
pela IES);

D2: Histórico do Mestrado (10%)
Caso ND>=NA
D2 = 5 x (ND – NA) / (NM -NA) + 5
Caso ND<NA
D2 = 5 + 5 x (ND – NA) / NA
ND = Média ponderada das disciplinas cursadas no mestra-

do, incluindo reprovações (comprovada por meio de documento 
oficial emitido pela IES);

NA = Nota mínima para aprovação estabelecida pela(s) 
universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram cursadas 
(comprovada por meio de documento oficial emitido pela IES);

NM = Nota máxima que poder ser alcançada estabelecida 
pela(s) universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram 
cursadas (comprovada por meio de documento oficial emitido 
pela IES);

D3: Iniciação Científica (10%)
D3 = 10 x (Número de semestres de IC saturado em 4) / 4
Número de semestres comprovado por meio de documento 

oficial emitido pela IES ou por Agência de Fomento;
D4: Publicações (30%)
D4 = 10 x (1 x AP + 0,5 x AC) / 4
AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publi-

cação) em periódicos indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou Patentes concedidas ou licenciadas;

AC = Número de artigos publicados em anais de congressos 
(p.ex. COBEM, DINAME, ENCIT, COBEF, CILAMCE ou superiores) 
ou em periódicos não-indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou capítulo de livros ou Patentes depositadas;

Serão considerados apenas as quatro publicações mais 
importantes do candidato (AP > AC) e em que ele conste entre 
os dois primeiros autores.

D5: Exame de ingresso (40%)
D5 = Nota obtida no exame de ingresso (ver item 3.2) para 

candidatos que o tenham realizado
ou
D5 = [(GRE Quantitative Score) – 130]/2 (ver item 3.3)
3.4.3. Curso de Doutorado Direto
O candidato ao curso de Doutorado Direto deve realizar os 

mesmos exames do processo seletivo para Mestrado (descrito 
em 3.4.1), sendo, para a sua aprovação, obrigatório obter média 
ponderada igual ou superior à dos 15% candidatos melhor 
classificados.

Além disso, o candidato deve satisfazer as seguintes con-
dições, conforme Regulamento do Programa: tenham formação 
em Engenharia e sejam ou (a) portadores do título de mestre 
que não tenham reconhecimento de equivalência pela USP 
ou em território brasileiro, ou (b) alunos que terminaram a 
graduação com rendimento excepcional (classificado entre os 
10% com melhores coeficientes de rendimento em sua turma), 
ou (c) alunos com duplo diploma de graduação, com parte de 
sua graduação realizada no exterior, ou (d) tenham realizado 
no mínimo um ano de Iniciação Científica ou outra atividade de 
pesquisa com bolsa de estudos.

Caso não seja aprovado para as vagas de Doutorado Direto, 
mas sua média ponderada no Processo Seletivo for suficiente 
para aprovação no Curso de Mestrado, o candidato passará 
automaticamente a concorrer a uma vaga de Mestrado.

3.5. Serão selecionados aqueles candidatos que tenham 
realizado o Exame de Ingresso ou o GRE e que cuja pontuação 
total seja igual ou maior a 4,0 (MM>=4,0) para o Mestrado, 
igual ou maior a 4,0 (MD>=4,0) para o Doutorado e igual ou 
maior a 4,0 (MM>=4,0) para o Doutorado Direto. Em todos os 
casos, respeitando-se o limite de vagas estabelecido no item 
4.1 deste Edital.

3.6. Em caso de empate, os critérios de desempate obede-
cerão à seguinte ordem:

* Para o Mestrado: a) Pontuação no Histórico Escolar da 
Graduação (M1); b) Pontuação na Iniciação Científica (M2); 
C) Pontuação no Exame de Ingresso (M4); e d) Pontuação nas 
Publicações (M3).

* Para o Doutorado: a) Pontuação nas Publicações (D4); 
b) Pontuação na Iniciação Científica (D3); c) Pontuação no 
Histórico Escolar da Graduação (D1); e d) Pontuação no Exame 
de Ingresso (D5).

* Para o Doutorado Direto: a) Pontuação no Histórico 
Escolar da Graduação (M1); b) Pontuação na Iniciação Científica 
(M2); C) Pontuação no Exame de Ingresso (M4); e d) Pontuação 
nas Publicações (M3).

3.7. O resultado preliminar do processo seletivo, incluindo 
a lista dos candidatos aprovados, será divulgado a partir do dia 
15-12-2020, no portal internet do Programa (www.eesc.usp.
br/ppgem).

3.8. O resultado final do processo seletivo, após análise dos 
recursos, será divulgado a partir do dia 22-12-2020, no portal 
internet do Programa (www.eesc.usp.br/ppgem).

4. DAS VAGAS
4.1. Serão oferecidas 30 vagas para o Curso de Mestrado, 

20 vagas para o Curso de Doutorado e 5 vagas para o Curso de 
Doutorado Direto. As vagas, em cada curso, são destinadas aos 
candidatos que atenderem as condições do item 3.5 deste edital 
e que tenham, obrigatoriamente, realizado o exame de ingresso. 
Serão oferecidas outras 4 vagas para o Curso de Mestrado, 2 
vagas para o Curso de Doutorado e 1 vaga para o Curso de 
Doutorado Direto, destinadas aos candidatos selecionados com 
maior pontuação total entre os que tenham apresentado exame 
GRE válido (ver item 3.3).

5. Calendário
* Período de inscrições: entre os dias 10 de outubro e 6 de 

novembro de 2020 (até às 23h59);
* Prazo para habilitação das inscrições: até o dia 20-11-

2020;
* Data do Exame de Ingresso e prazo máximo para apresen-

tação do GRE: 6 de dezembro de 2020;
* Divulgação do resultado preliminar: a partir de 15-12-

2020;
* Divulgação do resultado final: a partir de 22-12-2020.
6. Da proficiência em língua estrangeira
Para o ingresso de candidatos ao PPGEM (Mestrado) é 

desejável, mas não obrigatória, a demonstração prévia de 
proficiência em língua inglesa. Deve-se ressaltar contudo que:

* a exigência de proficiência em língua inglesa é um dos 
requisitos para a conclusão do curso (conforme Regimento da 
Pós-Graduação da USP);

* a demonstração prévia de proficiência em língua inglesa 
poderá ser utilizada como um dos critérios para a concessão de 
bolsas de estudo do Programa.

Os exames de proficiência em língua inglesa aceitos pelo 
PPGEM, bem como suas respectivas pontuações mínimas para 
aprovação, são apresentados na seguinte tabela:

Exames de Proficiência em Inglês:
TOEFL IBT: 54
TOEFL ITP: 480
IELTS: 4,5
Cambridge Exam: PTE B1
A juízo da CCP, outros exames de proficiência ou certifi-

cados, assim como pontuações mínimas, poderão ser aceitos.
Não será exigido demonstração de proficiência em língua 

Portuguesa para alunos estrangeiros.

3.2. Os candidatos aos cursos de Mestrado, Doutorado 
e Doutorado Direto devem realizar o Exame de Ingresso, que 
envolve conhecimentos pertinentes a disciplinas comuns aos 
cursos de Engenharia Mecânica e correlatos. Este exame cons-
ta de 10 questões (uma de cada um dos conteúdos listados 
abaixo), sendo que o candidato deve escolher 5 questões para 
resolver.

O exame de ingresso será realizado no dia 6 de dezembro 
de 2020, de forma não presencial, das 9 h às 10 h (Horário de 
Brasília).

A prova será disponibilizada às 8h55 (Horário de Brasília), 
no site do Programa (http://www.ppg-sem.eesc.usp.br/) e no site 
de inscrição (http://ppgselecao.eesc.usp.br/).

O candidato deve encaminhar para o e-mail: ps_posgrem@
eesc.usp.br, cópia digitalizada da resolução da prova, de acordo 
com as seguintes instruções:

- caso seja possível, imprimir a prova e responder as ques-
tões nos campos determinados;

- caso não seja possível imprimir a prova, indicar o número e 
responder cada questão em, no máximo, uma folha A4;

- todas as questões devem ser respondidas de próprio 
punho;

- todas as folhas de resposta devem conter o nome do aluno 
e sua assinatura;

- enviar documento único, no formato .pdf, contendo todas 
as folhas de resposta .

Serão consideradas aptas para a correção as resoluções 
de prova que cumpram todas as instruções deste edital e que 
sejam enviadas por e-mail, com horário de envio até às 10h15 
(Horário de Brasília).

A seguir estão relacionados os tópicos do Exame de 
Ingresso bem como uma sugestão de referências bibliográficas 
referentes aos tópicos:

* Álgebra linear: Matrizes e determinantes: operações 
básicas e propriedades. Auto-valores e auto-vetores. Referência: 
1. Callioli, C.A, Domingues, H.H. e Costa, R.C.F, Álgebra Linear e 
Aplicações, 6a ed, Saraiva, 2003.

* Cálculo diferencial e integral: Funções de uma variá-
vel: limite, continuidade, derivadas e integrais. Referência: 1. 
Stewart, J, Cálculo Vol. 1, 5a ed, Thomson, 2003.

* Computação: Algoritmos, estruturas de dados, imple-
mentação. Referências: 1. Brian W. Kernighan and Dennis M. 
Ritchie, C Programming Language, 2nd Edition / 2. R. Sedgewick, 
Algorithms in C, 3rd. edition, Addison-Wesley/Longman, 1998.

https://www.cs.princeton.edu/~rs/Algs3.c1-4/code.txt.
* Eletrônica: Associações de resistores, indutores e capaci-

tores. Diodos retificadores e diodos Zener. Transistores bipolares 
NPN. Circuitos básicos com amplificadores operacionais. Refe-
rências: 1. Hayt Jr, W.H, Kemmerly, J.E. e Durbin, S.M. Análise de 
Circuitos em Engenharia, McGraw-Hill, 2008.

* Controle: Transformada de Laplace e diagramas de blocos. 
Análise da resposta transitória de sistemas de primeira e segun-
da ordem. Análise da resposta em frequência: diagramas de 
Bode. Referência: 1. Ogata, K, Engenharia de Controle Moderno, 
4a ed, 2003.

* Materiais: Diagramas de fase, processamento térmico de 
metais e ligas, comportamento mecânico dos materiais. Referên-
cia: 1. Callister Jr, W.D, Ciência e Engenharia de Materiais: Uma 
Introdução, 5a ed, LTC, 2002.

* Mecânica geral: Estática dos sistemas, estática dos sóli-
dos, dinâmica dos sistemas, cinemática e dinâmica de partículas 
e corpos rígidos. Referência: 1. Hibbeler, R.C, Estática: Mecânica 
para Engenharia, 10a ed, Pearson, 2005. / 2. Hibbeler, R.C, Dinâ-
mica: Mecânica para Engenharia, 10a ed, Pearson, 2005.

* Mecânica dos sólidos: Membros carregados axialmente, 
torção de barras, forças de cisalhamento e momentos fletores, 
tensões em vigas, análise de tensão e deformação. Referência: 
1. Hibbeler, R.C, Resistência dos Materiais, 5a ed, Pearson, 2004.

* Mecânica dos fluidos: Conceitos fundamentais, estática 
dos fluidos, equações básicas na forma integral, introdução à 
análise diferencial, dinâmica do escoamento incompressível não 
viscoso. Referência: 1. Fox, R.W. e McDonald, A.T, Introdução à 
Mecânica dos Fluidos, 6a ed, LTC, 2006.

* Termodinâmica: Trabalho e calor; Primeira e Segunda Leis 
da Termodinâmica para sistemas e volumes de controle, Entro-
pia, Ciclos Termodinâmicos, Psicrometria. Referência: 1. Moran, 
M.J, Shapiro, H.N, Princípios de Termodinâmica para Engenharia, 
7ª ed, LTC, 2013.

3.3. Candidatos não residentes no Brasil poderão apresen-
tar, até o dia 6 de dezembro de 2020, exame GRE (Graduate 
Record Examinations), desde que realizados nos últimos três 
anos contados retroativamente à data de 6 de dezembro de 
2020, em substituição ao exame de ingresso. O comprovante 
do GRE deverá ser enviado para ps_posgrem@eesc.usp.br até 
23h59 (Horário de Brasília) do dia 6 de dezembro de 2020. Para 
maiores informações sobre o GRE, inclusive datas de exame 
consulte: http://www.ets.org/gre. Serão aceitos exames GRE com 
nota mínima de 155 (Quantitativo).

3.4. O processo de seleção será operacionalizado pela CCP/
PPGEM e a admissão é feita com base nos seguintes critérios:

3.4.1. Curso de Mestrado
Média Mestrado (MM) = 0,10 x M1 + 0,10 x M2 + 0,10 x 

M3 + 0,70 x M4
Sendo que:
M1: Histórico da Graduação (10%)
Caso ND>=NA
M1 = 5 x (ND – NA) / (NM -NA) + 5
Caso ND<NA
M1 = 5 + 5 x (ND – NA) / NA
ND = Média ponderada das disciplinas cursadas na gradua-

ção, incluindo reprovações (comprovada por meio de documento 
oficial emitido pela IES);

NA = Nota mínima para aprovação estabelecida pela(s) 
universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram cursadas 
(comprovada por meio de documento oficial emitido pela IES);

NM = Nota máxima que poder ser alcançada estabelecida 
pela(s) universidade(s)/IE(s) na(s) qual(is) as disciplinas foram 
cursadas (comprovada por meio de documento oficial emitido 
pela IES);

M2: Iniciação Científica (10%)
M2 = 10 x (Número de semestres de IC saturado em 4) / 4
Número de semestres comprovado por meio de documento 

oficial emitido pela IES ou por Agência de Fomento;
M3: Publicações (10%)
M3 = 10 x (1 x AP + 0,5 x AC + 0,25 x ACG) / 2
AP = Número de artigos publicados (ou aceitos para publi-

cação) em periódicos indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou Patentes concedidas ou licenciadas;

AC = Número de artigos publicados em anais de congressos 
(p.ex. COBEM, DINAME, ENCIT, COBEF, CILAMCE ou superiores) 
ou em periódicos não-indexados no ISI Web of Knowledge ou 
SCOPUS ou capítulo de livros ou Patentes depositadas;

ACG = Número de artigos ou resumos publicados em anais 
de congressos voltados à graduação (p.ex. SIICUSP, CREEM e 
similares);

Serão considerados apenas as duas publicações mais impor-
tantes do candidato (na seguinte ordem de prioridade: AP > AC 
> ACG) e em que ele conste entre os dois primeiros autores.

M4: Exame de ingresso (70%)
M4 = Nota obtida no exame de ingresso (ver item 3.2) para 

candidatos que o tenham realizado
ou
M4 = [(GRE Quantitative Score) – 130]/4 (ver item 3.3)
3.4.2. Curso de Doutorado
Média Doutorado (MD) = 0,10 x D1 +0,10 x D2 + 0,10 x D3 

+ 0,30 x D4 + 0,40 x D5
Sendo que:
D1: Histórico da Graduação (10%)


