escola politécnica da universidade de são paulo
programa de pós-graduação em engenharia elétrica

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO - 3◦ PERÍODO DE 2017
Instruções para preenchimento: i) Preencha todos os campos do documento digital; ii) Salve em formato PDF e envie para o email
correto, que está apresentado neste documento. Não é necessária uma cópia fı́sica do mesmo, porém, se desejar clique em IMPRIMIR ao
final do documento, imprima, assine e proceda com a inscrição conforme as informações adicionais presentes neste documento.

solicitação de inscrição
Eu,
cesso de seleção para o curso de o
Universidade de São Paulo, na área de concentração

venho por meio desta solicitar a inscrição no proem Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da
.

indicação de orientação
• O candidato de doutorado após mestrado ou doutorado direto deve apresentar o nome de um orientador.
• O candidato de mestrado deve apresentar um máximo de cinco possı́veis orientadores.
• A lista de orientadores credenciados pode ser acessada no endereço https://uspdigital.usp.br/janus/
comum/entrada.jsf, “Acesso público”, link “Orientadores”.
Orient. (1):
Orient. (2):
Orient. (3):
Orient. (4):
Orient. (5):
dados do(a) candidato(a)
Data de nascimento - dd:

mm:

aaaa:

Nacionalidade:

Local de nascimento:
email do(a) candidato(a)
Email:
endereço do(a) candidato(a)
Rua:

Número:

CEP:

Bairro:

Complemento:
UF: –

Cidade:

Telefone fixo:

Telefone celular:
documentos do(a) candidato(a)

RG (ou RNE):

Expedição (dd/mm/aaaa):

UF do RG (ou RNE): –

Validade (dd/mm/aaaa):

CPF (ou número do passaporte):
formação acadêmica

Curso de graduação

(1)

:

Data da colação de grau(1) (dd/mm/aaaa):

Instituição da graduação(1) :

Tı́tulo da dissertação de mestrado(2) :
Data de obtenção(2) (dd/mm/aaaa):
(1) :
(2) :

Instituição de obtenção(2) :

Caso não concluı́do, indicar a data prevista.
Preenchimento obrigatório para os candidatos a doutorado após mestrado (caso não concluı́do, indicar a data prevista).
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prova de conhecimento
Indique se possui comprovante de prova de conhecimento alternativa: Sim(3)
Não
. Caso não tenha feito
prova de conhecimento alternativo ou não possua comprovante, indique se a prova de conhecimento será local ou
remota: Local
Remota(4)
proficiência em inglês
Indique se possui comprovante de proficiência em inglês nivel B1 se você é candidato(a) ao mestrado ou nı́vel B2 se
você é candidato(a) ao doutorado ou doutorado direto. Esses nı́veis estão definidos na escala “Common European
Framework of Reference for Languages” : Sim(5)

Não

Em caso negativo, inscrever-se no exame de proficiência em lı́ngua inglesa, oferecido pelo Centro de Lı́nguas da
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (CL-FFLCH-USP) ou equivalentes (conforme o Edital
PPGEE no. 03/2017). A proficiência em lı́ngua inglesa é exigida para a matrı́cula como aluno regular.
cartas de recomendação
Você deve providenciar pelo menos duas cartas de recomendação a seu respeito. As cartas dos recomendantes devem
ser solicitadas diretamente para as pessoas que você indicar a seguir (nome do recomendante, email institucional do
recomendante e instituição vinculada ao recomendante) e deve-se observar as regras publicadas no site do programa.
Nome(1):

email(1):

Instituição(1):
Nome(2):

email(2):

Instituição(2):
Nome(3):

email(3):

Instituição(3):
bolsa de estudos
Indique se deseja concorrer a uma bolsa de estudos do PPGEE (leia o edital com atenção): Sim(6)

(3) :

Detalhes sobre a documentação a ser entregue encontram-se na página 3, seção convenção de nomes.
A comissão de ingresso entrará em contato, indicando as condições para a realização da prova de conhecimentos remota.
(5) : Detalhes sobre a documentação a ser entregue encontram-se na página 3, seção convenção de nomes.
(6) : Detalhes sobre a documentação a ser entregue encontram-se na página 3, seção convenção de nomes.
(4) :
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Não
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atenção
Para a inscrição no Processo Seletivo do PPGEE você pode optar pelo envio da documentação ao endereço de email
da área de concentração selecionada, com o campo Assunto: Inscrição PPGEE 2017-3o. Perı́odo, ou entregar uma
cópia desses documentos na secretaria do PPGEE
• Engenharia de Sistemas: ppgee.3139@usp.br
• Microeletrônica: ppgee.3140@usp.br
• Engenharia de Computação: ppgee.3141@usp.br
• Sistemas Eletrônicos: ppgee.3142@usp.br
• Sistemas de Potência: ppgee.3143@usp.br
• Engenharia Biomédica: ppgee.3154@usp.br
Caso a opção seja por email, você deve anexar arquivos no formato <pdf> respeitando a convenção de nomes
detalhada a seguir.
convenção de nomes
•

(3)

•

(5)

•

(6)

Prova de conhecimentos alternativa: anexar arquivo do documento de comprovação, com o nome
<conhecimento_alternativo_nome_do_candidato.pdf>
Comprovante de proficiência em inglês: anexar arquivo do comprovante, com o nome
<ingles_nome_do_candidato.pdf>.
Formulário de solicitação de bolsa nova: anexar arquivo do formulário, com o nome
<formulario_para_bolsa_nome_do_candidato.pdf>.

• CPF e RG: anexar arquivo com ambos os documentos com o nome <RG_CPF_nome_do_candidato.pdf>. Para
estrangeiros, anexar arquivo dos documentos de CPF e RNE, ou do passaporte na falta dos primeiros, com a
mesma convenção de nome.
• Diploma da graduação (ou certificado de conclusão da graduação com data da colação de grau, ou declaração
de que deverá terminar o curso de graduação e colar grau até a data da matrı́cula no PPGEE): anexar arquivo
com o nome <graduacao_nome_do_candidato.pdf>.
• Histórico escolar da graduação: anexar arquivo com o nome
<historico_graduacao_nome_do_candidato.pdf>.
• Projeto de pesquisa: anexar arquivo o nome <projeto_pesquisa.nome_do_candidato.pdf>.
• Curriculo Lattes: anexar arquivo com o nome <Lattes_nome_do_candidato.pdf>.
• Diploma do mestrado ou declaração de que deverá terminar o curso até a data da matrı́cula no PPGEE (para
candidatos a doutorado após mestrado): anexar arquivo com o nome <mestrado_nome_do_candidato.pdf>.
• Histórico escolar do mestrado (para candidatos a doutorado após mestrado): anexar arquivo com o nome
<historico_mestrado_nome_do_candidato.pdf>.
• Termo de compromisso de orientação (para candidatos a doutorado após mestrado ou doutorado direto):
anexar arquivo com o nome <compromisso_nome_do_candidato.pdf>.
• Cartas de recomendação: as cartas de recomendação devem ser enviadas conforme instruções no endereço

Data de preenchimento do cadastro (dd/mm/aaaa):
Assinatura do(a) candidato(a):
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imprimir

