
 Período de matrícula dos ingressantes: 
 O candidato aprovado no exame de seleção poderá 
 efetuar sua matrícula a partir do dia 09 de fevereiro 
 de 2022, dentro do período de validade deste 
 processo seletivo. 

 Formulário de matrícula: 
 O  formulário  de  matrícula  dos  alunos  ingressantes 
 encontra-se  na  página  da  pós-graduação 
 (  https://spgr.iqsc.usp.br/formularios/  ).  O  interessado 
 deverá  preencher  os  formulários,  solicitar  o  aval  do 
 orientador  pretendido  e  entregar  pessoalmente  todos 
 os  documentos  impressos  no  Serviço  de 
 Pós-Graduação  do  IQSC/USP,  ou  enviar  os 
 formulários,  juntamente,  com  todos  os  documentos 
 obrigatórios,  pelo  link: 
 https://forms.gle/V2Bm8wSd1hFtFduZ6  ,  até  o  último 
 dia de matrícula. 

 Documentos para matrícula 
 I - Documento de identidade (RG ou RNE); 
 II - Certidão de nascimento ou de casamento; 
 III - CPF; 
 IV - Título de eleitor; 
 V - Documento Militar (Dispensa/Reservista); 
 VI  -  Histórico  Escolar  completo  de  Graduação  (sujo)  ou 
 Histórico  Escolar  de  Graduação  (limpo)  e  declaração 
 atestando  se  teve  ou  não  reprovação  durante  o  curso 
 de  graduação  e  especificando  quantas  e  quais 
 disciplinas. 
 VII  -  Diploma  de  graduação  (frente  e  verso),  com  os 
 devidos  registros  ou  declaração  com  data  de  colação 
 de  grau  –  não  serão  aceitas  matrículas  de  candidatos 
 que  não  tenham  colado  grau,  conforme  exigência  do 
 regimento da Pós-Graduação da USP. 
 VIII  -  Candidatos  ao  doutorado  deverão  apresentar 
 Histórico  Escolar  completo  do  curso  de  Mestrado  e 
 diploma  de  mestrado,  com  a  data  da  apresentação 
 pública  da  dissertação  ou  cópia  da  ata  de  defesa  e 
 certificado  de  conclusão  do  curso  contendo  a  portaria 
 de reconhecimento do título obtido; 
 IX  -  Candidatos  ao  doutorado  e  doutorado  direto 
 deverão  apresentar  os  documentos  comprobatórios 
 referentes  à  Análise  de  Currículo,  conforme  critérios  de 
 pontuação constante no ANEXO II do edital. 

 Início do período letivo:  28 de março de 2022 

 Os  ingressantes  no  mestrado,  doutorado  e  doutorado 
 direto  deverão  incluir  no  Sistema  Report 
 (  http://www.iqsc.usp.br:8001/  )  no  prazo  de  até  3  meses 
 após  a  matrícula  o  Projeto  de  pesquisa  assinado  pelo 
 aluno  e  pelo  orientador  pretendido.  Deve  ser 
 apresentado  de  maneira  clara  e  resumida,  ocupando  no 
 mínimo  10  e  no  máximo  20  páginas,  compreendendo: 
 resumo,  introdução  e  justificativa,  com  síntese  da 
 bibliografia  fundamental;  objetivos;  plano  de  trabalho  e 
 cronograma  de  sua  execução;  material  e  métodos; 
 forma de análise dos resultados. 

 Os  alunos  do  curso  de  mestrado,  doutorado  e 
 doutorado  direto  poderão  apresentar  o  resultado  do 
 exame  de  proficiência  em  até  4  (quatro)  meses  após  o 
 ingresso. 

 Para  o  curso  de  mestrado,  exige-se  a  comprovação  de 
 proficiência  em  inglês,  cuja  pontuação  mínima  para 
 aprovação é apresentada abaixo: 

 TEAP  TOEFL IBT  TOEFL ITP  IELTS 

 50 pontos  36 pontos  420  4,5 pontos 

 Para os cursos de doutorado e doutorado direto, 
 exige-se a comprovação de proficiência em inglês, 
 cuja pontuação mínima para aprovação é apresentada 
 abaixo: 
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 TOEFL 
 ITP 

 IELTS  Cambri 
 dge 
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 (CAE) 

 50 
 pontos 

 79 
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 550 
 pontos 

 6,0 
 pontos 

 B2 

 Tanto no curso de mestrado quanto nos cursos de 
 doutorado e doutorado direto poderão ser aceitos, a 
 juízo da CPG, outros Exames de Proficiência 
 realizados até 3 (três) anos antes do prazo máximo 
 para demonstração de proficiência em inglês. 

 Candidatos estrangeiros 

 Candidatos estrangeiros deverão providenciar a 
 expedição do CPF e RNE tão logo cheguem a São 
 Carlos. A matrícula não será efetivada sem a entrega 
 destes documentos, de acordo com o Regimento da 
 Pós-Graduação. 

 Atribuição de Bolsas 
 As  bolsas  institucionais  de  mestrado  e 
 doutorado/doutorado  direto  serão  atribuídas  a  partir  de 
 março  de  2022,  exclusivamente  para  os  alunos  que 
 tiverem  efetuado  matrícula  regular  até  o  1º  dia  útil  do 
 referido mês e observada a ordem de classificação. 

 Bolsas  institucionais  que  tornarem-se  disponíveis 
 posteriormente  serão  atribuídas  exclusivamente  aos 
 alunos  que  estiverem  regularmente  matriculados  até  o 
 1º  dia  útil  do  mês  de  realização  da  atribuição, 
 observada  a  ordem  de  classificação,  excluindo-se  os 
 candidatos  classificados  que  já  tenham  recebido  bolsa 
 institucional. 

 É  responsabilidade  do  candidato  realizar  a  matrícula 
 até o prazo estipulado para atribuição da bolsa. 

 No  momento,  não  temos  uma  previsão  do  número 
 de  bolsas  que  serão  liberadas  durante  a  vigência 
 do  edital.  Aguardamos  a  concessão  de  bolsas 
 pelas  agências  de  fomento  (CAPES  e  CNPq)  para  o 
 primeiro semestre de 2022 

 Serviço de Pós-Graduação IQSC 
 26/01/2022. 

https://spgr.iqsc.usp.br/formularios/
https://forms.gle/V2Bm8wSd1hFtFduZ6
http://www.iqsc.usp.br:8001/


 CLASSIFICAÇÃO MESTRADO 

 1  Lucas Rodrigues da Silva 

 2  Francisco Tairone Lessa de Oliveira 

 3  Guilherme Kazuo Inui 

 4  Paulo Eduardo Cavalcan� Mar�ns Filho 

 5  Victor Seabra 

 6  Bernardo Ribeiro de Moura 

 7  Leandro Olive� Estevam da Silva 

 8  Matheus Yago Gouvea Watanabe 

 9  Gianluca Ragassi 

 10  Gabriela Reani Rodrigues Garcia 

 11  Débora Monteiro Teixeira da Silva 

 12  Pedro Henrique da Costa 

 13  Anderson Aparecido Tavares Pacanhela 

 14  João Paulo Alves Della Guardia 

 15  Caroline Rodrigues de Oliveira 

 16  Pedro Henrique Monteiro Farias 

 17  Francisco Joan Gonçalves Pontes 

 18  Denise de Fá�ma Gonçalves 

 19  Paulo Cesar Rodrigues 

 20  Luciano Cássio Ramos Rais 

 21  Rafael Machado Lopes 

 22  Taualia Achira Aly 

 23  Jessika Mar�ns Menezes 

 24  Gleicy Kelly Almeida Gonçalves 

 25  Cleyryson de Sousa Lima 

 CLASSIFICAÇÃO DOUTORADO 

 1  Thiago Vasconcelos de Barros Ferraz 

 2  Kaique Dias Galera 

 3  Felipe Marçal Morgan�ni 

 4  Mylena Novaes Santos 

 5  Marcio Hayashi 

 6  Jeyson Esquivel Curichimba 

 7  Francis Dayan Rivas Garcia 

 8  Andrés Felipe Torres Peña 

 9  Caio Ribeiro de Barros 

 10  Samile Bezerra de Aguiar 

 11  Joyce Oliveira Costa 

 12  Rosivaldo Ferreira de Sousa 

 13  Joacilia Mazzini Marques de Souza 

 14  Alessandra Timóteo Cardoso 

 15  Keila Nascimento Cavalcante 

 16  Jorge Luiz Souza Simão 

 17  Ingrid Lorrana da Silva Gomes 

 18  Soymara Ribas Miranda de Lima 

 19  Estevão Clavel 

 20  Lucas Ximenes Araújo 

 21  Ricardo Silva de Araújo 

 22  Madson Jonhe da Costa 


