COMUNICADO
Comunicamos aos interessados que estarão abertas, no período de 15/10/19 a 25/11/19, as
inscrições para o Exame de Seleção de Candidatos a ALUNO REGULAR, nos Cursos de
Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-graduação em Desastres Naturais desta
Unidade, para ingresso no 1º semestre de 2020. Poderão se inscrever profissionais com
curso superior ou que estejam concluindo a graduação no 2º semestre de 2019.
1-VAGAS:
Serão oferecidas vagas:
-Mestrado: 15 vagas mais 2 vagas para estrangeiro
-Doutorado: 15 vagas mais 2 vagas para estrangeiro

2-REQUISITOS DO CANDIDATO
2.1 - Ter colado grau no Curso de Graduação antes do início das aulas do 1º semestre de
2020.
2.2 - Os candidatos do Doutorado que estiverem matriculados em Curso de Mestrado ou
Doutorado, em Universidade Pública, deverão ter defendido até a data da matrícula.
2.3 - Público-alvo
Candidatos com formações correlatas com as seguintes linhas de pesquisa do programa:
1. Desastres associados a eventos extremos, inundações e movimentos de massa.
2. Desastres associados a eventos extremos, secas, estiagens, incêndios florestais e
escassez de água.
3. Instrumentação e análise de dados.
Descrições mais detalhadas poderão ser encontradas no site do programa.
2.4 - BOLSA CAPES
Devido às circunstâncias conjunturais do país, o programa não está em condições de
oferecer bolsas de estudo aos aprovados, haja vista, que atualmente o programa não possui
bolsa CAPES disponível.
3- INSCRIÇÃO
3.1 - Documentos para inscrição (via sistema):
3.1.1- Diploma ou certificado de conclusão do Curso de Graduação (frente e
verso). OBS.: Os alunos concluintes do Curso de Graduação no 1º semestre de 2019
deverão entregar um Atestado que declare esta situação, constando a data prevista

para a conclusão do curso; Para os alunos estrangeiros, o diploma deve ser
autenticado.
3.1.2 - Histórico Escolar de Graduação;
3.1.3 - 1 foto no formato 3x4
3.1.4 - certidão de nascimento/casamento/averbação;
3.1.5 - cédula de identidade (passaporte para estrangeiros);
3.1.6 - CPF ou “Comprovante de Inscrição no CPF”, para candidatos brasileiros,
emitido pelo site da Receita Federal (não será aceito “Comprovante de Situação
Cadastral no CPF”). Caso a cédula de identidade contenha o CPF, este item é
dispensado.
3.1.7 - título de eleitor para candidatos brasileiros;
3.1.8 - documento militar para candidatos brasileiros, que comprove estarem dia
com as obrigações militares;
3.1.9 - comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.1.10 - Currículo Lattes (modelo completo em formato PDF), cadastrado na
Plataforma Lattes do site CNPq (lattes.cnpq.br). O referido curriculum deverá estar
com uma foto do candidato atualizada. Os candidatos estrangeiros ficam dispensados
do envio do currículo Lattes, devendo enviar um currículo resumido. Não será aceito
link do currículo Lattes.

3.2 - Processo de inscrição
3.2.1 - Inscrição On-line
Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o site: http://www.ict.unesp.br,
preferencialmente utilizando navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox, localizar
links correlatos à inscrição para aluno regular de Pós-graduação, preencher a ficha de
inscrição e enviá-la via Internet dentro do prazo de inscrição.
O Instituto de Ciência e Tecnologia não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via Internet
implicará no indeferimento da inscrição.
3.2.2 - Pagamento da taxa de Inscrição
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$70,00
através de depósito bancário no Banco do Brasil (001) - Agência: 0175-9 - C/C:

103.038-8 - Favorecido: UNESP (de preferência, depósito identificado) dentro do
prazo de inscrição.
3.2.3 - Envio dos documentos
Os documentos, digitalizados em formato PDF, deverão ser enviados pelo mesmo
sistema de inscrição, após realizada a inscrição on-line.
Documentos enviados após o período de envio de documentos não serão aceitos.
3.2.4 - Acompanhamento da inscrição
Efetuada a inscrição, o candidato deverá acompanhar no site: http://www.ict.unesp.br,
links correlatos à inscrição, o andamento da sua inscrição: deferida ou indeferida, que
será divulgado em data definida no calendário deste Edital.
Somente poderá participar do Exame de Seleção o candidato cuja inscrição foi
deferida.
3.2.5 - Após a divulgação do deferimento ou indeferimento
Inscrição Deferida: Caso a inscrição tenha sido deferida, o candidato deverá
comparecer às provas, conforme constam no calendário deste Edital.
Inscrição Indeferida: No caso de indeferimento da inscrição, caberá recurso ao
Conselho do Programa, conforme calendário deste edital, mediante a um e-mail
enviado a posgraduacao.ict@unesp.br com assunto RECURSO – PROCESSO
SELETIVO – NOME DO CANDIDATO. Em nenhuma hipótese será devolvida a taxa
de inscrição.

4- EXAME DE SELEÇÃO
Não será admitido na sala ou local de Prova o candidato que se apresentar após o horário
estabelecido para o seu início. Não haverá segunda chamada para nenhuma Prova, sejam
quais forem os motivos alegados para justificar o atraso ou a ausência do candidato. As
Provas serão aplicadas nas datas e horários definidos no calendário deste Edital.
4.1 - Prova Dissertativa, Entrevista e Análise do Curriculum
4.1.1- Prova Dissertativa (para candidatos do Mestrado)
A Prova Dissertativa é classificatória, devendo o candidato obter nota mínima para
aprovação igual ou superior a 5,0 (cinco). A Prova Dissertativa, totalmente em
Português, versará sobre o Marco de Ação de Sendai (Sendai Framework for Disaster
Risk Reduction).
O

link

do

conteúdo

https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.

está

em:

Não será permitido o uso de dicionário ou qualquer material de consulta para
realização da prova.
4.1.2- Prova Dissertativa (para candidatos do Doutorado)
A Prova Dissertativa é classificatória, devendo o candidato obter nota mínima para
aprovação igual ou superior a 5,0 (cinco). A Prova Dissertativa será parcialmente em
Português e parcialmente em Inglês, e versará sobre o Marco de Ação de Sendai
(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).
O

link

do

conteúdo

está

em:

https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf.
Não será permitido o uso de dicionário ou qualquer material de consulta para
realização da prova.
4.1.3- Divulgação dos resultados da Prova Dissertativa
Os resultados da Prova Dissertativa serão disponibilizados em data definida no
calendário

deste

Edital, no

site http://www.ict.unesp.br,

links correlatos ao

acompanhamento da inscrição on-line.
4.1.4 - Entrevista, Apresentação e Arguição do Plano de Pesquisa (Doutorado) e
Análise do Curriculum
A nota mínima para cada etapa é 5,0.
4.1.4.1 - Para os Candidatos do Curso de Doutorado:
A entrevista, apresentação e arguição do Plano de Pesquisa serão realizadas em data
definida no calendário deste Edital. A Análise do Curriculum será realizada pela
Comissão de Seleção sem a presença do candidato. Serão atribuídas notas de 0 a 10
para o desempenho do candidato para as seguintes provas:
a) Entrevista
b) Apresentação e Arguição do Plano de Pesquisa
c) Análise do Curriculum.
4.1.4.1.1 - Plano de pesquisa
Para apresentação do plano, o aluno deverá comparecer munido do plano de
pesquisa, que deverá estar encadernado, contendo os seguintes itens: Título,
Resumo, Introdução, Proposição, Materiais e Métodos e Referências
(Formatação: letra Arial 12, espaçamento 1,5, contendo no máximo 20
páginas).
O tempo para apresentação será de 10 minutos. O candidato que desejar
utilizar o recurso audiovisual, deverá trazer a apresentação, em formato PDF,
armazenado em pendrive ou dispositivo USB compatível.

4.1.4.2 - Para os Candidatos do Curso de Mestrado
A Entrevista será realizada em data definida no calendário deste Edital. A Análise do
Curriculum será realizada pela Comissão de Seleção sem a presença do candidato.
Serão atribuídas notas de 0 a 10 para o desempenho do candidato nas seguintes
provas:
a) Entrevista
b) Análise do Curriculum.
4.2 - Alunos Estrangeiros
A prova dissertativa, entrevista e argüição do plano de pesquisa poderão ser aplicadas
remotamente. Para tanto, o candidato deverá solicitar agendamento de entrevista e entrar
em contato com uma instituição local que possa aplicar a prova dissertativa no dia em
calendário deste edital. O programa entrará em contato com a instituição local para viabilizar
a aplicação da prova dissertativa.
5- RESULTADO FINAL E NOTAS
Para ser classificado, o candidato deverá obter média final mínima para aprovação igual ou
superior a 5,0 (cinco). No caso de empate, terá preferência, pela ordem: 1- o candidato que
obteve a maior nota na Prova Dissertativa; 2- candidato que obteve a maior nota na Análise
de Curriculum e 3- candidato que obteve a maior nota na Entrevista.

5.1 - Divulgação
O Resultado Final, bem como, as notas, estarão disponíveis em data definida no calendário
deste Edital, no site http://www.ict.unesp.br, links correlatos ao acompanhamento da
inscrição.
Somente o candidato terá acesso às suas notas e ao Resultado Final.

5.2 - Candidatos Aprovados
Os candidatos aprovados deverão comparecer à reunião, definida no calendário deste Edital,
e realizar sua matrícula.

5.3 - Candidatos na Lista de Espera
Os candidatos na lista de espera deverão ficar atentos ao acompanhamento da inscrição, e,
em caso de desistência de candidato aprovado, serão informados através do e-mail
cadastrado no momento da inscrição.
O candidato poderá ser chamado até a data definida no calendário deste Edital.

5.4 - Candidatos Reprovados
Após a Divulgação do Resultado Final do Exame, caberá recurso ao Conselho do
Programa, mediante envio de e-mail para posgraduacao.ict@unesp.br com assunto
RECURSO PROCESSO SELETIVO – NOME DO CANDIDATO, em data definida no
calendário deste Edital.
A análise do recurso, se houver, será divulgada através do site http://www.ict.unesp.br, links
correlatos a inscrição em data definida no calendário deste Edital.

6- MATRÍCULA

6.1 - Reunião com os Aprovados
A reunião da Coordenação do Programa com todos os aprovados ocorrerá em data definida
no calendário deste Edital e, caso o candidato não possa comparecer por motivo de força
maior, deverá justificar a ausência.

6.2 - Efetivação da Matrícula
A matrícula deverá ser efetuada pelo site http://www.ict.unesp.br, links correlatos à matrícula
de aluno regular, em data definida no calendário deste Edital. Caso não efetue sua matrícula
na data estipulada, o candidato terá sua vaga automaticamente cancelada, sendo
convocado o próximo da lista de aprovados, conforme ordem de classificação.

7- DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação tácita do Processo
de Seleção, tal como, se encontra estabelecido neste Edital e na Legislação
pertinente (RESOLUÇÃO UNESP nº 30, de 17/06/10).
7.2 - Não haverá isenção nem devolução do valor da taxa de inscrição, seja qual for o
motivo alegado.
7.3 - Os casos omissos serão submetidos, conforme o grau de competência, ao Conselho
do Programa e/ou à Congregação do Instituto de Ciência e Tecnologia do Campus de
São José dos Campos da UNESP.

8 - CALENDÁRIO DO EXAME DE SELEÇÃO

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
DESASTRES NATURAIS
INSCRIÇÕES
ITEM

EVENTO

DATA

HORÁRIO

LOCAL

1

Inscrição no sistema

15.10.2019 a
25.11.2019

0h às
23h59

Exclusivamente
pela Internet
(www.ict.unesp.br)

2

Envio de Documentos

15.10.2019 a
25.11.2019

0h às
23h59

site:
www.ict.unesp.br

3

Divulgação do
Deferimento

26.11.2019

a partir das
17h

site:
www.ict.unesp.br

5

Recurso com relação ao
Indeferimento da
Inscrição

26 e 27.11.2019

6

Divulgação do Recurso

28.11.2019

0h às
23h59

E-mail

a partir das
16h

site:
www.ict.unesp.br

HORÁRIO

LOCAL

14h

Departamento de
Engenharia
Ambiental,
ICT/UNESP - Parque
Tecnológico de São
José dos Campos

09 às 18h

Departamento de
Engenharia
Ambiental,
ICT/UNESP - Parque
Tecnológico de São
José dos Campos

EXAME DE SELEÇÃO
ITEM

7

EVENTO

Prova dissertativa

DATA

02.12.2019

8

Entrevista – Mestrado

9

Entrevista, Análise de
Curriculum e Arguição
do Projeto para
candidatos do
Doutorado

03 e 05.12.2019

09 às 18h

Departamento de
Engenharia
Ambiental,
ICT/UNESP - Parque
Tecnológico de São
José dos Campos

10

Divulgação do
Resultado Final

11.02.20

A partir das
17h

site:
www.ict.unesp.br

11

Recurso com relação
ao Resultado Final

11 e 12.02.20

0h às
23h59

E-mail

12

Divulgação do Recurso

13.02.2020

a partir das
16h

site:
www.ict.unesp.br

HORÁRIO

LOCAL

14h

Departamento de
Engenharia
Ambiental,
ICT/UNESP - Parque
Tecnológico de São
José dos Campos

03 e 05.12.2019

MATRÍCULA
ITEM

13

EVENTO
Reunião com todos os
Aprovados
no Processo Seletivo

DATA

14.02.20

14

Período de Matrícula

14 a 20.02.20

Das 9h às
12h e das
14h às 17h

15

Prazo Final para
chamar candidato da
Lista de Espera

20.03.20
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