120 – São Paulo, 128 (189)
xiv. Pagamento de taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00,
por meio de boleto bancário, emitido após a conferência dos
documentos.
§ 1º Os documentos solicitados no item 2 deverão ser apresentados na ordem solicitada, separadas do Curriculum Vitae;
§ 2º Serão aceitas inscrições por procuração e pelos Correios, desde que postadas no período de inscrição.
3. DA SELEÇÃO
O Processo Seletivo constará das seguintes etapas:
i. Exame escrito eliminatório;
ii. Análise de curriculum vitae e histórico escolar;
iii. Entrevista técnica eliminatória.
3.1 Do Exame Escrito
O Exame escrito será realizado no dia 26-11-2018, das 9 às
13 horas, no Anfiteatro Jacarandá do Departamento de Patologia
da FMVZ/USP, situado à Av. Prof. Dr. Orlando Marques de Paiva,
87, Cidade Universitária “Armando de Salles Oliveira”, bloco
17, piso inferior.
3.1.1 O exame escrito, de caráter eliminatório, terá duração
de 4 (quatro) horas e constará de:
I. Dissertação de dois temas de uma lista de dez pontos
de cada área: Patologia Geral, Farmacologia e Toxicologia e
Ornitopatologia, os quais serão apresentados e sorteados no
dia do Exame;
II. As listas de pontos serão base para o sorteio de dois
pontos com os temas previstos no item 3.1.2;
III. O candidato deverá sortear dois destes temas para
discorrer, dentre as bibliografias descritas nas listas de pontos;
IV. Interpretação de um texto científico, redigido em língua
inglesa, no qual o aluno deverá resumidamente referir o(s)
objetivo(s) e a conclusão do estudo.
§ 1º - Na seleção dos candidatos, o aproveitamento do
resultado de provas escritas realizados em datas anteriores será
possível, desde que o exame tenha ocorrido, no máximo, nos
quatro semestres anteriores ao processo seletivo;
§ 2º - Durante a prova não será permitida consulta a qualquer tipo de material e cada um dos pontos sorteados terá o
valor máximo de 4 (quatro) e a interpretação do texto científico
de 2 (dois), do conceito total da prova;
§ 3º - Somente os candidatos com nota igual ou superior
a 7 (sete) na prova escrita, serão convocados para entrevista.
3.1.2 Temas
I. Patologia Geral (Mestrado, Doutorado e Doutorado
Direto)
1. Lesões Reversíveis e Adaptação Celular
2 . Lesões Irreversíveis e Morte Celular
3. Desordens Vasculares e Trombose
4. Alterações Vasculares do Processo Inflamatório Agudo
5. Quimiotaxia e Fagocitose
6. Inflamação Crônica
7. Restituição Tecidual: Regeneração e Cicatrização
8. Conceito de Neoplasia e Diferenciação entre Tumores
Malignos e Benignos
9 . Etiologia das Neoplasias e Carcinogênese
10. Mecanismos de Disseminação dos Tumores
Bibliografia:
Bases da Patologia em Veterinária, 4ª ed, (2009) - McGavin
& Zachary (Mosby/Elsevier)
Patologia: Bases Patológicas das Doenças, 8ª ed, (2010)
Robbins & Cotran (Saunders/Elsevier)
Introdução à Patologia Veterinária, 3ª ed, (2009) - Chevile
(Manole)
Cells, Tissues, and Disease - 2ª ed, (2004) - Majno & Joris
(Oxford Univerty Press)
II. Farmacologia e Toxicologia (Mestrado, Doutorado e
Doutorado Direto)
1. Neurotransmissão e medicamentos que atuam no SNC;
2. Antimicrobianos: conceitos, classificação e usos;
3. Farmacocinética e farmacodinâmica;
4. Medicamentos imunoestimulantes e imunossupressores;
5. Medicamentos que atuam na hipófise e córtex adrenal;
6. Avaliação de toxicidade: estudos pré-clínicos;
7. Toxicologia dos praguicidas: anticolinesterásicos, piretróides e lactonas macrocíclicas;
8. Toxicologia das plantas: princípios gerais;
9. Zootoxinas: serpentes, escorpiões e aranhas;
10. Princípios da toxicologia: conceitos, vias de exposição,
dose/concentração, duração/frequência de exposição, propriedades físico-química e susceptibilidade individual;
Bibliografia
Spinosa, H.S; Górniak, S.L; Bernardi, M.M. Farmacologia
Aplicada à Medicina Veterinária. 6ª ed, Guanabara Koogan, Rio
de Janeiro, 2017, 950 p.
Spinosa, H.S.; Górniak, S.L, Palermo-Neto, J. Toxicologia
Aplicada à Medicina Veterinária. Barueri, Manole, 2008, 942p.
III. Ornitopatologia (Mestrado, Doutorado e Doutorado
Direto)
1. Doença de Newcastle
2. Influenza Aviária
3. Micoplasmose aviária
4. Salmoneloses aviárias
5. Bronquite Infecciosa das Galinhas
6. Doença de Marek
7. Coccidiose aviária
8. Micotoxinas
9. Biosseguridade em avicultura
10. Vacinação de aves
Bibliografia
BERCHIERI, JR, A. et al. Doenças das aves. 2ª Edição, FACTA.
2009.
SAIF, Y. M. et al. Diseases of Poultry, AAAP. Blackwell
Publishing. 2008.
REVOLLEDO, L & FERREIRA, A. J. P. Patologia Aviária. Ed.
Manole, 2008.
3.2 Divulgação do Resultado do Exame Escrito
Dia 27-11-2018, no Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de
São Paulo.
3.3 Análise do Curriculum Vitae
A análise do Curriculum será realizada no dia 27-11-2018,
das 9 às 17 horas no Departamento de Patologia da FMVZ, sem
a presença dos candidatos.
3.3.1 Critérios para Análise de Curriculum e Histórico Escolar (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto)
i Iniciação Científica: 0,25 pontos para cada mês de iniciação científica, para no máximo de 16 meses/4,0 pontos.
ii Monitoria/Estágio: 0,25 pontos por semestre no máximo
1,0 ponto.
iii Histórico Escolar: no máximo 3,0 pontos (será considerado o tempo de formação e média aritmética das disciplinas
cursadas).
iv Publicações: no máximo 2,0 conforme tabela abaixo:
categoria de publicação - Pontuação
a) Artigo em Periódico Internacional indexado -1,00
b) Artigo em Periódico Nacional indexado - 0,50
c) Resumo em Congresso Internacional - 0,20
d) Resumo em Congresso Nacional - 0,10
§ 1º - trabalhos em congresso, só poderão ser contados se
já apresentados;
§ 2º - trabalhos aceitos para publicação em revista serão
contados se devidamente documentados.
§ 3º - não serão computados pontos de informações sem
comprovação.
3.4 Entrevista Técnica
A entrevista técnica com a Banca Examinadora será realizada no dia 28-11-2018, das 9 às 12 horas no Departamento
de Patologia da FMVZ, terá duração máxima de 30 minutos e
obedecerá ao seguinte roteiro:
I. Arguição sobre pré-projeto de dissertação/tese;
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II. Arguição do curriculum vitae;
3.4.1 Os candidatos deverão apresentar no ato da entrevista, os seguintes documentos:
I. Resumo do projeto de pesquisa com, no máximo, cinco
páginas, onde deverá constar: título, breve introdução, objetivos,
material e métodos e bibliografia essencial;
II. os candidatos ao Doutorado e Doutorado Direto devem
apresentar comprovante de trabalho enviado para publicação
em revista indexada, nacional ou estrangeira, referente à sua
Dissertação de Mestrado. Poderá ser aceito comprovante de trabalho já publicado em revista indexada, nacional ou estrangeira,
não necessariamente referente à sua dissertação de Mestrado,
mas desde que publicado num período máximo de dois anos.
§ 1º A avaliação do desempenho dos candidatos na entrevista será expressa na forma de conceito de 0 (zero) a 10 (dez),
atribuída por cada um dos membros da banca examinadora;
§ 2º Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem conceito igual ou superior a 7 (sete).
§ 3º A Proclamação do resultado final será divulgada na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental e Comparada, após a homologação da Comissão de
Pós-Graduação.
4. EXAME DE CONHECIMENTO EM LÍNGUA INGLESA
Será exigida, na matrícula, a aprovação no exame de
conhecimento em língua inglesa, aplicado nos seguintes termos:
i exame de conhecimento em língua inglesa aplicado por
tradutor juramentado que constitui de provas específicas para
o Mestrado (nota mínima 7 pontos) e para o Doutorado e
Doutorado Direto (nota mínima 8 pontos). Informações sobre o
exame e agendamento disponível em:\<posgraduacao.fmvz.usp.
br/avaliacao-de-lingua-estrangeira/\>;
ii TOEFL (Test of English as a Foreign Language): Internet
Based Test - IBT (eletrônico), pontuação mínima de 80 pontos;
iii ITP-TOEFL (Institutional Testing Program - TOEFL): com a
seguinte pontuação mínima: Total 550 pontos; Oral: 70 pontos;
Composition: 70 pontos
iv IELTS (International English Language Testing System):
pontuação mínima 5,5 pontos.
§ 1º - O Exame de Conhecimento em língua inglesa terá
validade de 5 anos.
§ 2º - O candidato estrangeiro oriundo de país cuja língua
oficial não seja o português, deverá, no momento da matrícula,
além de comprovar proficiência em língua inglesa, comprovar
certificação de proficiência em língua portuguesa, em nível intermediário, pela Celpe-Bras do Ministério da Educação.
5. DA MATRÍCULA
A matrícula de ingressante será realizada no Serviço de Pós-Graduação da FMVZ/USP, em data a ser divulgada. Aos brasileiros será permitida a realização da matrícula por procuração simples (o procurador deverá apresentar o Registro Geral original)
5.1 A matrícula dos selecionados nos cursos de MESTRADO,
DOUTORADO e DOUTORADO DIRETO fica condicionada à entrega dos seguintes documentos:
I. Matrícula de ingressante, formulário disponível em: \<posgraduacao.fmvz.usp.br/matricula/\>;
II. Comprovante de submissão do projeto na Comissão de
Ética de Uso de Animais - CEUAVet;
III. Aprovação na prova de conhecimento em língua inglesa,
conforme item 3 do presente Edital;
IV. Certificado de proficiência em língua portuguesa (Celpe-Bras), nível intermediário, se estrangeiro;
V. cópia do Visto Temporário Tipo IV - Estudante, se estrangeiro.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento
e a aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas
no presente Edital, em relação as quais não poderá alegar
desconhecimento.
6.2 Serão eliminados, em qualquer tempo, os candidatos
que não atenderem às condições estabelecidas no presente
Edital.
6.3 O candidato deverá manter atualizado seu endereço
e endereço eletrônico durante todo o prazo de validade do
processo seletivo.
6.4 É responsabilidade do candidato acompanhar os comunicados do processo seletivo na Secretaria do Programa.
6.5 É imprescindível, aos estrangeiros, a regularização dos
vistos de permanência no país, sob pena de desligamento.
6.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Coordenadora do Programa e pela Comissão de Pós-Graduação da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo.
7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Patologia
Experimental e Comparada ou no endereço eletrônico ppg.
pecvet@usp.br.
Comunicado
Edital PG/12/2018/FMVZ/USP. A Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da
Universidade de São Paulo comunica que, no Serviço de Pós-Graduação desta Faculdade, sito à Avenida Orlando Marques
de Paiva, 87, no prédio anexo ao bloco 17, piso superior, Cidade
Universitária - São Paulo - Capital, no período de 08-10-2018 a
14-11-2018, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, estarão abertas
as inscrições para a seleção de ingresso no Programa de Pós-Graduação para os cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado
Direto, conforme abaixo:
ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS E SILVESTRES
Poderão candidatar-se, exclusivamente, os graduados em
Medicina Veterinária e áreas afins.
1. DA INSCRIÇÃO
1.1 Os candidatos deverão apresentar:
1.1.1 Formulário de inscrição, disponível em <posgraduacao.fmvz.usp.br/formulario>;
- CÓPIA LEGÍVEL DOS DOCUMENTOS:
1.1.2 Certidão de Nascimento ou de Casamento;
1.1.3 RG (obrigatório para os brasileiros), RNE ou Passaporte com o visto (para os estrangeiros);
1.1.4 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
1.1.5 Uma foto 3 X 4 identificada no verso;
1.1.6 Histórico Escolar da Graduação (para os estrangeiros
com o registro do Consulado/Embaixada);
1.1.7 Diploma da Graduação (cópia frente e verso), para os
estrangeiros com o registro do Consulado/Embaixada;
1.1.8 Certificado de Colação de Grau (caso ainda não tenha
o Diploma e para os estrangeiros com o registro do Consulado/
Embaixada);
1.1.9 O candidato que não concluiu a Graduação deverá
apresentar declaração emitida pela Secretaria da Instituição de
Ensino Superior que está cursando o último ano.
1.1.10 Para a inscrição no Doutorado – Diploma (cópia
frente e verso) ou Certificado de Conclusão do Mestrado (para
os estrangeiros com o registro do Consulado/Embaixada);
1.1.11 Para a inscrição no Doutorado - Histórico Escolar do
Mestrado (para os estrangeiros com o registro do Consulado/
Embaixada);
1.1.12 Carta de apresentação de três pessoas (constando
nome, cargo e endereço), disponível em: <posgraduacao.fmvz.
usp.br/formulario>;
1.1.13 “Curriculum Vitae” com os documentos comprobatórios. No caso dos estrangeiros, não será exigido.
1.1.14 Comprovante de pagamento de Taxa de Inscrição, no
valor de R$ 200,00, por meio de boleto bancário emitido após
a conferência dos documentos pelo Serviço de Pós-Graduação;
OBSERVAÇÕES:
- serão aceitas inscrições por procuração, assim como, as
enviadas pelos Correios, com data da postagem coincidente com
a do período de inscrição;

- a não apresentação de qualquer dos documentos arrolados não permitirá a inscrição do candidato.
2. DA SELEÇÃO
A avaliação será realizada por banca constituída por
membros pertencentes ao quadro de orientadores do Programa
e nomeada pela Comissão de Coordenação do Programa. A
seleção ocorrerá no período de 26-11-2018 a 05-12-2018 no
Setor de Anatomia do Departamento de Cirurgia, sito à Av.
Orlando Marques de Paiva, 87, bloco 7, piso superior, Cidade
Universitária, São Paulo, e compreenderá três etapas: Análise do
"curriculum vitae" (eliminatória); Prova Escrita: Interpretação de
textos científicos em português ou inglês (eliminatória) e Arguição do tema do projeto de pesquisa (classificatória).
2.1. Fase 1 - Análise do "curriculum Lattes" (Etapa eliminatória): será realizada em 26-11-2018, não havendo necessidade
da presença do candidato nesta etapa: fase eliminatória, com
nota mínima 7,0 (sete), onde serão avaliados os seguintes
critérios, com respectiva pontuação: 1º. Experiência profissional
“1 ponto”; 2º. Experiência docente “1 ponto”; 3º. Experiência e
vínculo com pesquisa cientifica “3 pontos”; 4º. Produção técnica
– científica “1 ponto”; 5º. Histórico escolar “2 pontos”; 6º. Cursos extracurriculares “2 pontos”; Os resultados serão divulgados
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Anatomia dos
Animais Domésticos e Silvestres no dia 27-11-2018 às 15 horas.
2.2 Prova Escrita: Interpretação de Textos Científicos em
Português e/ou Inglês (Etapa Eliminatória). Aos aprovados na
Fase 1 serão enviados textos científicos ao endereço eletrônico
informado na ficha de inscrição. Junto a estes, constarão perguntas referentes à interpretação dos mesmos que deverão ser respondidas e enviadas por e-mail à secretaria do Programa de Pós-Graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres
(pganatomiafmvz@usp.br) até às 14 horas do dia 28-11-2018.
Os resultados serão divulgados na Secretaria do Programa de
Pós-Graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e
Silvestres no dia 30-11-2018 às 10 horas.
2.3 “Arguição do Tema do Projeto de Pesquisa”: (Etapa
Classificatória): será realizada em 05-12-2018, às 9 horas, ou,
nos casos das entrevistas realizadas por vídeo conferência, nas
datas e horários agendados pela banca de seleção. Na Arguição
do Tema do Projeto de Pesquisa serão formuladas perguntas
para avaliar a metodologia do projeto proposto valendo 5 pontos e o conhecimento dos candidatos na área de concentração
valendo 5 pontos. Esta etapa poderá ser realizada via vídeo conferência ou outro meio similar mediante solicitação por escrito
justificando as razões da mesma e esta deverá ser entregue
junto aos outros documentos no momento da inscrição. A referida solicitação será avaliada pela Comissão Coordenadora do
Programa de Pós-Graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres e a resposta enviada até o prazo máximo de
1 semana após a inscrição. A nota final mínima para aprovação
será 7,0 (sete) e resultará da média aritmética das notas obtidas
nas fases 1 (Análise de “Curriculum Vitae”),
2 (Prova Escrita) e 3 (Arguição do Tema do Projeto de
Pesquisa). O Resultado Final será divulgado pela Secretaria do
Programa de Pós-Graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres e no site do Programa <www.posanato.vet.
br> após a homologação pela Comissão de Pós-Graduação da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade
de São Paulo.
3. EXAME DE CONHECIMENTO EM LÍNGUA INGLESA
SERÁ EXIGIDA NO MOMENTO DA MATRÍCULA, aprovação
no exame de conhecimentos em Língua Inglesa, com provas
específicas para o Mestrado (nota mínima 6,0) e Doutorado
(nota mínima 7,0), aplicado por tradutor juramento, com
validade de um (1) ano. Informações sobre o exame e agendamento disponíveis em: <posgraduacao.fmvz.usp.br/avaliacao-de-lingua-estrangeira>;
Será dispensado do exame aquele que comprovar proficiência em língua inglesa, para fins de matrícula, nos cursos de
Mestrado e de Doutorado. Para este fim, serão considerados os
seguintes exames, desde que DENTRO DO PERÍODO DE VALIDADE DE QUATRO ANOS:
A. TOEFL - IBT (Test of English as a Foreign Language - Internet Based Test): com pontuação mínima de: 80 pontos.
B. ITP-TOEFL (Institutional Testing Program - TOEFL): com
pontuação mínima: Total = 543 pontos, equivalente ao nível B2.
C. IELTS (International English Language Testing System):
com pontuação mínima de 5,5 pontos.
O CANDIDATO ESTRANGEIRO, oriundo de país cuja língua
oficial não é o português, deverá, no momento da matrícula,
comprovar proficiência em língua inglesa. Será exigido também
a comprovação de proficiência em língua portuguesa, contudo
esta poderá ser apresentada até 12 meses após o ingresso no
Mestrado e 24 meses após o ingresso no Doutorado ou Doutorado Direto. Para este fim, será considerado o Certificado de
Proficiência em Língua Portuguesa (Celpe-Bras), outorgado pelo
Ministério da Educação, no nível intermediário.
Mais informações, telefones: (0xx11) 3091-1311, 30917805 ou pelo e-mail pganatomiafmvz@usp.br.
4. DA MATRÍCULA
4.1 A matrícula realizar-se-á das 9 às 17 horas, em data
oportuna, a ser divulgada pelo Serviço de Pós-Graduação, após
a homologação dos resultados.
4.2 A matrícula fica condicionada à entrega dos documentos:
4.2.1 Formulário disponível em: <posgraduacao.fmvz.usp.
br/matricula>;
4.2.2 Comprovante de submissão do projeto de pesquisa à
Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUAVet;
4.2.3 Diploma de Graduação (caso não tenha sido entregue
na inscrição);
4.2.4 Diploma do Mestrado (caso não tenha sido entregue
na inscrição);
4.2.5 Aprovação no exame de conhecimentos em Língua
Inglesa conforme item 3 deste Edital;
4.2.6 Carta de aceite do futuro orientador, o qual deverá
estar credenciado no Programa;
OS CANDIDATOS ESTRANGEIROS, ALÉM DA DOCUMENTAÇÃO ACIMA, DEVERÃO TAMBÉM
APRESENTAR, PRESENCIALMENTE, OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
4.2.7 Visto Temporário Tipo IV – Estudante válido;
4.2.8 RNE ou Protocolo do RNE com validade na data da
matrícula (caso não tenha sido entregue na inscrição);
4.2.9 CPF ou protocolo de inscrição (caso não tenha sido
entregue na inscrição).
IMPORTANTE: O Certificado de proficiência em língua portuguesa (Celpe-Bras), no nível intermediário ou superior, deverá
ser entregue em até 12 meses após o ingresso no Mestrado e
em até 24 meses após o ingresso no Doutorado ou Doutorado
Direto.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
aceitação tácita das instruções e condições estabelecidas no
presente Edital em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas no presente Edital implicará em sua exclusão do processo
seletivo, a qualquer tempo.

sábado, 6 de outubro de 2018
O candidato deverá manter atualizado seu endereço e
endereço eletrônico durante todo o prazo de validade do processo seletivo.
É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os
comunicados e demais informações referentes a este processo
seletivo por meio da secretaria do Programa de Pós-Graduação
em Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres.
Os CANDIDATOS ESTRANGEIROS somente poderão ser
admitidos e mantidos nos cursos de pós-graduação, a qualquer
tempo, quando apresentarem documento de identidade válido e
visto temporário que os autorize a estudar no Brasil.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia
da Universidade de São Paulo.
6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Informações adicionais poderão ser obtidas com a senhora
Daura Vaz, secretária do Programa de Pós-Graduação em
Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestres, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas, pelo telefone (11) 3091-7805 ou
pelo e-mail: pganatomiafmvz@usp.br.

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E
ESTATÍSTICA
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO
DE MATEMÁTICA
Comunicado
Edital de Seleção de Candidatos para o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática com ingresso no 1º semestre
de 2019.
1. Todas as informações relevantes referentes ao processo
seletivo de candidatos para o Mestrado Profissional em Ensino
de Matemática do IME-USP do primeiro semestre de 2019 serão
divulgadas na página web oficial deste Edital de Seleção cujo
endereço é http://www.ime.usp.br/posmpemat/edital
2. São oferecidas 30 vagas para ingresso no programa de
Mestrado Profissional em Ensino de Matemática a partir do
primeiro semestre de 2019, não havendo obrigatoriedade de
preenchimento de todas as vagas.
3. As inscrições para o processo seletivo de candidatos para
o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática do IME-USP
se darão obrigatoriamente por meio do encaminhamento dos
seguintes documentos para a Secretaria de Pós-Graduação do
IME-USP:
i. Formulário de inscrição (DOC, PDF);
ii. Cópia de: RG, CPF, diploma ou certificado de conclusão de
curso superior, histórico escolar oficial do curso de graduação;
iii. Curriculum vitae;
iv. Comprovação de atuação profissional na Educação
Básica se for o caso.
4. Os documentos obrigatórios relacionados no item 3
deverão ser encaminhados à Secretaria de Pós-Graduação do
IME-USP, até 05-11-2018 pessoalmente ou por via postal (ver
item 9). Será desconsiderada a inscrição dos candidatos cujos
documentos tenham data de postagem posterior ao encerramento do prazo estabelecido neste item.
5. O processo seletivo de candidatos para o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática do IME-USP será conduzido
pela Comissão Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de Matemática (CCP-MPEM).
6. O processo seletivo para ingresso no Mestrado Profissional em Ensino de Matemática consiste em:
i. Uma prova escrita a ser realizada no dia 10-11-2018
(sábado), das 09 às 13 horas, no IME-USP (o local será divulgado
posteriormente), versando sobre os conteúdos das seguintes disciplinas do curso de Licenciatura do IME. As disciplinas e as respectivas referências básicas para essa prova são listadas a seguir:
• MAT1351(Cálculo para funções de uma variável real I)
G.F. Simmons, Cálculo com Geometria Analítica, Vol. I,
Mc.Graw-Hill, São Paulo, 1987;
• MAT1352 (Cálculo para funções de uma variável real II)
G.F. Simmons, Cálculo com Geometria Analítica, Vol. I,
Mc.Graw-Hill, São Paulo, 1987;
• MAT0120 (Álgebra I para a Licenciatura)
Polcino Milies & S.P. Coelho, “Números: Uma Introdução à
Matemática”, 2a. ed, EDUSP, São Paulo, 2000;
• MAT0230 (Geometria e Desenho Geométrico I)
Antonio Caminha Muniz Neto, Tópicos de Matemática
Elementar, Vol.2: Geometria Euclidiana, Editora SBM, Rio de
Janeiro, 2a Ed. 2013.
A prova é eliminatória e a nota mínima para admissão é 7,0 (sete).
Os programas das disciplinas acima estão disponíveis em
https://uspdigital.usp.br/.
ii. Exame da documentação entregue na inscrição com avaliação da adequação do candidato às características do público
a que o curso se destina. Serão analisados:
(a) a experiência como professor de Matemática na Educação Básica ou na Educação de Jovens e Adultos;
(b) a descrição das motivações, das perspectivas profissionais pretendidas com o curso e da disponibilidade de tempo
semanal para dedicação ao programa;
(c) o curriculum vitae e o histórico escolar.
7. O resultado oficial final do processo seletivo de candidatos para o Mestrado Profissional em Ensino de Matemática
do IME-USP, com ingresso no primeiro semestre de 2019, será
divulgado até 30-11-2018 na página oficial deste Edital de Seleção e os candidatos aceitos receberão comunicação via e-mail.
8. A documentação do candidato que tiver seu pedido não
admitido no Programa de Mestrado Profissional em Ensino de
Matemática ficará à disposição do candidato durante dois anos
e, caso não seja retirada, será destruída após esse período.
9. Endereço para correspondência:
Secretaria de Pós-Graduação - IME-USP
CCP - Mestrado Profissional em Ensino de Matemática
Rua do Matão, 1010 - sala 27 - bloco B
05508-090 - São Paulo - SP - Brasil
10. Casos omissos serão decididos pela Comissão Coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de
Matemática do IME-USP.
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CAMPUS DE SOROCABA - INSTITUTO DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Notificação
O Diretor Técnico Acadêmico do Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba - Unesp, notifica Kelvin Almeida de Oliveira,
RG 530115992, sobre o Cancelamento da Matrícula no Curso
de Graduação em Engenharia de Controle e Automação, por
abandono de curso, nos termos da Resolução Unesp-106/2012,
art. 27, inciso III, alínea “a”.
Notificação
O Diretor Técnico Acadêmico do Instituto de Ciência e
Tecnologia de Sorocaba - Unesp, notifica Vitor Antonio Zanetti
Ottenio, RG 385899701, sobre o Cancelamento da Matrícula no
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação,
por abandono de curso, nos termos da Resolução Unesp106/2012, art. 27, inciso III, alínea “a”.

