
 

 

CHAMADA PARA PROCESSO SELETIVO PARA BOLSA DE ESTUDOS 

PARA ALUNOS REGULARES DE MESTRADO E DOUTORADO DO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA METALÚRGICA 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - 2019/2020  

 

A Comissão Coordenadora de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo torna público aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o Processo Seletivo para bolsa de estudos para alunos 

regularmente matriculados nos cursos Mestrado e Doutorado do Programa. 

 

1. Inscrições 

 

 O Programa de Pós Graduação em Engenharia Metalúrgica possui cotas de 

bolsas de Mestrado e Doutorado da CAPES e CNPq.  

 Alunos regularmente matriculados no Programa que desejarem se candidatar a 

uma bolsa, tanto no nível de Mestrado como de Doutorado, devem preencher o 

formulário de inscrição na secretaria do programa, e entregar uma carta de 

recomendação e aceitação do orientador do candidato. 

 As inscrições são em fluxo contínuo, podendo ser realizadas a qualquer 

momento do ano letivo. Este Edital refere-se a quatro períodos de concessão de bolsas, a 

saber:  

Primeiro período: de 01 de novembro de 2019 a 27 de fevereiro de 2020; 

Segundo período: de 28 de fevereiro de 2020 a 28 de maio de 2020; 

Terceiro período: de 29 de maio de 2020 a 27 de agosto de 2020; 

Quarto Período: de 28 de agosto de 2020 a 26 de novembro de 2020. 

 

Para datas posteriores a 27 de novembro de 2020 será publicado oportunamente outro 

Edital. 

 

2. Seleção de bolsistas  

 

 Serão elaboradas listas ordenadas, separadas por nível de mestrado e doutorado,  

em ordem decrescente de prioridade de concessão de bolsas aos candidatos inscritos até 

as datas indicadas abaixo, com os períodos para os quais a respectiva lista é válida: 

 

31 de outubro de 2019, válida para o primeiro período; 

27 de fevereiro de 2020, válida para o segundo período; 

28 de maio de 2020, válida para o terceiro período; 

27 de agosto de 2020, válida para o quarto período. 

 

 O ranqueamento entre os candidatos inscritos para cada período será baseado na 

média aritmética simples das notas da 1ª e 2ª etapas do Processo Seletivo para Ingresso 

de Alunos Regulares de Mestrado e Doutorado no Programa de Pós Graduação em 

Engenharia Metalúrgica. A nota obtida nesta 1ª etapa do Processo Seletivo para 

Ingresso (prova de suficiência) tem a validade de 3 (três) anos. Após este prazo, o 

candidato que desejar concorrer a bolsa deverá fazer novamente a 1ª etapa do Processo 

Seletivo para Ingresso (prova de suficiência). 

 Caso o candidato queira eventualmente tentar melhorar sua nota obtida na 1ª 

etapa do Processo Seletivo para Ingresso, pode efetuar a prova novamente, e a nova nota 

obtida pode ser considerada, caso o candidato assim desejar. 

 

 

 

 



 

 

3. Atribuição de bolsas 

 

 As  bolsas serão concedidas assim que se tornarem disponíveis, priorizando os 

candidatos de acordo com sua colocação em ranqueamento realizado nas datas acima 

citadas. Após essas datas, caso o candidato não tenha sido contemplado com uma bolsa, 

este deverá se inscrever novamente para nova classificação, caso deseje concorrer a 

bolsa no período seguinte. 

 

 

 

 


