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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS
EDITAL ATAc 013/2020
REFERENTE AO EDITAL ATAc 061/2019
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo comunica que dia
28 de setembro de 2020, às 9 horas, terá início o concurso para a obtenção do título de Livre-Docente,
com base nas disciplinas: AUP0650 – Arquitetura da Paisagem; AUP0651 – Projeto da Paisagem
Urbana; AUP0652 – Planejamento da Paisagem; AUP0654 – Projeto da Paisagem; AUP0657 – Projeto
de Sistema de Espaços Livres; AUP0659 – Projeto de Parque Urbano; AUP0661 – Projeto de Plantio;
AUP0663 – Projeto de Praça Urbana; AUP5814 – Espaços Livres Públicos Coletivos Urbanos e AUT5832
– Pedagogia Aplicada aos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, junto ao Departamento de
Projeto/FAUUSP, em conformidade com o EDITAL ATAc 061/2019 de abertura de inscrições (publicado
no D.O.E. de 12.12.2019, e retificado em 30.06.2020 face à Resolução nº 7955/2020 de 05.06.2020,
conforme deliberação pela Congregação da FAUUSP em sua 630ª sessão ordinária, realizada em
25.06.2020), para o qual está inscrito o candidato FÁBIO MARIZ GONÇALVES, processo nº
2020.1.76.16.5. A Comissão Julgadora estará constituída dos seguintes membros: 1) Membros
titulares: Profa. Dra. Raquel Rolnik, presidente da referida Comissão (FAU-USP); Profa. Dra. Maria
Lúcia Refinetti Rodrigues Martins (FAU-USP); Profa. Dra. Eneida Maria Souza Mendonça (UFES); Profa.
Dra. Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro (UFPE) e Profa. Dra. Maria Gabriela Caffarena Celani (UNICAMP). 2)
Membros suplentes: Profa. Dra. Maria Angela Faggin Pereira Leite (FAU-USP) e Prof. Dr. Carlos Alberto
Ferreira Martins (IAU-USP). Ficam, pelo presente edital, convocados os membros titulares da Comissão
Julgadora e o candidato para o início das provas, as quais serão realizadas por meio de sistemas de
videoconferência e outros meios eletrônicos de participação à distância, mediante acesso a link gerado
pela Assistência Acadêmica da FAU, previamente informado aos membros da Comissão Julgadora e
candidato. A(s) provas(s) que exigir(em) a presença do candidato e do Presidente da Comissão
Julgadora (ou de outro examinador que pertença ao quadro da Unidade) será(ão) realizada(s) no
prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, localizado na Rua do
Lago, 876, no “campus” da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”, Butantã/SP. Assistência
Técnico-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

quinta-feira, 6 de agosto de 2020
Patrícia e Gilson Cabral, pedido deferido pela Presidência; 2)
Oficie-se ao RH correspondente para que envie a Ficha Funcional
atualizada dos sindicados no prazo de 10 (dez) dias. Com a vinda
das Fichas Funcionais, intimem-se as Defesas para ciência. 3) A
Assistência deverá providenciar a gravação das oitivas na mídia
DVD encartada às fls. 112, para os devidos fins de direito; 4)
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
DR. FELIPE MICHEL DE MORAIS - OAB/SP 364.988
DR. BRUNO OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB/SP 376.955
DRA. TATIANA PONTES DE AGUIAR - OAB/SP 230.485
PROCESSO SS 001.0001.001.422/2018 – GDOC – 1000726671797/2018
Indiciado: W. M.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 10ª Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 57,
a saber: 1. Para oitiva da testemunha da Administração, designo
o dia 01-09-2020 às 15h15. 2. A audiência será realizada por
videoconferência, ficando facultada à testemunha a escolha
do local onde pretende prestar o depoimento. 2.1. A testemunha da Administração será intimada pela PPD, por mensagem
eletrônica, devendo informar, até o dia 20-08-2020, endereço
eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato, por mensagem eletrônica a ser enviada para: (pge-ppd-10up@sp.gov.
br). 2.2. A testemunha receberá em seu endereço eletrônico, com
antecedência, link com todas as orientações para participar da
videoconferência. 3. Intime-se o acusado e defensor dos termos
deste despacho, e para informar o endereço eletrônico que
utilizarão para participar da audiência virtual e para receber o
link mencionado no item 2.2, fazendo a mensagem referência ao
processo, dia e horário da audiência. 4. Cumpra-se.
DR. RODRIGO PIRETTI MENEZES – OAB/SP 415.125
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Intimações
PROCESSO DETRAN 152775/2018 – GDOC – 1000726653632/2018
Indiciado: V. A. e Outra.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 09ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de
fls, a saber: 1) Mantenho a designação para o dia 18-08-2020
às 11h para AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO, por VIDEOCONFERÊNCIA, para oitiva da acusada Vanessa Antoneli Silva. 2)
A audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA ficando
facultada a acusada a escolha do local onde pretende prestar
suas declarações. Para tanto, a sindicada, até o dia 14 de agosto,
deverá informar um endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de convite referente à participação na audiência referida,
bem como número de telefone. Também deverão informar o
nome e endereço eletrônico (e-mail) do advogado constituído
que acompanhará a audiência por videoconferência, bem como
número de telefone. 3) A acusada deverá informar seu endereço
eletrônico (e-mail) e o de seu advogado por mensagem eletrônica para o e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br. 4) Depois de informar
seu endereço eletrônico, o acusado e seu advogado receberão,
nos e-mails indicados, um link com orientações para participar
da videoconferência. 5) Notifiquem-se os defensores Dr. Adalberto Jordão Alves – OAB/SP 431.363 e Dra. Vanessa Campos
Amaro – OAB/SP 181.539 (credenciamento, folhas 42) para a
audiência acima, bem como para que, até o dia 14-08-2020
informe(m) o seu endereço eletrônico (e-mail) a fim de viabilizar
sua participação na audiência ora designada e para o recebimento de informações sobre a realização da videoconferência,
bem como, caso queira, requerer as cópias dos autos, através do
e-mail: pge-ppd-9up@sp.gov.br, com aviso de recebimento, que
servirá como protocolo. 6) Publique-se.
DR. ADALBERTO JORDÃO ALVES – OAB/SP 431.363
DRA. VANESSA CAMPOS AMARO – OAB/SP 181.539
PROCESSO DETRAN 279979/2016 – GDOC – 10007261204067/2016
Indiciado: G. R. Q. A.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 10ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho
de fls. 362, a saber: 1. Para oitiva das testemunhas da Administração, designo o dia 01-09-2020 às 14h30. 2. A audiência será
realizada por videoconferência, ficando facultada à testemunha
a escolha do local onde pretende prestar o depoimento. 2.1.
A testemunha da Administração será intimada pela PPD, por
mensagem eletrônica, devendo informar, até o dia 20-08-2020,
endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone para contato,
por mensagem eletrônica a ser enviada para: (pge-ppd-10up@
sp.gov.br). 2.2. A testemunha receberá em seu endereço eletrônico, com antecedência, link com todas as orientações para
participar da videoconferência. 3. Intime-se a defensora dos
termos deste despacho, e para informar o endereço eletrônico
que utilizará para participar da audiência virtual e para receber
o link mencionado no item 2.2, fazendo a mensagem referência
ao processo, dia e horário da audiência. 4. Cumpra-se
DRA. JULIA CRESPI SANCHEZ – OAB/SP 392.016
DR. LUCIANO DE FREITAS SANTORO – OAB/SP 195.802
DRA. JULIANA CRISTINA FINCATTI MOREIRA SANTORO –
OAB/SP 195.776
DRA. PAMELLA RUIZ DELGADO DE SOUZA – OAB/SP
336.000
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
REGIONAL
Intimação
PROCESSO SGP 4788/2013 – GDOC – 1000726121381/2015
Indiciado: R. S. O.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 11ª
Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho
de fls. 142, a saber: 1) Em razão da pandemia do COVID-19,
redesigno audiência de instrução para o dia _21-09-2020 às
13h30, será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, para oitiva das
TESTEMUNHAS DE DEFESA Kelly Lopes Lemes, Maria Isabela
de Bezerra França e Maria de Fátima Soares de Oliveira. 2) A
audiência será realizada por VIDEOCONFERÊNCIA ficando facultada ás testemunhas a escolha do local onde pretende prestar o
depoimento. Para tanto, as testemunhas, até o dia 08-09-2020,
deverão informar um endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de convite referente à participação na audiência referida,
bem como número de telefone. A testemunha deverá informar
seu endereço eletrônico (e-mail) por mensagem eletrônica para
o e-mail: pge-ppd-11up@sp.gov.br 3) As testemunhas da Administração e defesa, servidores públicos estaduais, serão notificadas pessoalmente. Intimem-se as testemunha K.L.L e M.I.B.F.
4) As testemunhas de DEFESA que não são servidores públicos,
deverão ser notificadas por meio do defensor, nos termos do art.
287, caput, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, cabendo a estes apresentar o e-mail(s) da(s) respectiva(s)
testemunha(s), até o dia 08-09-2020. 5) Depois de informar seu
endereço eletrônico, a testemunha receberá, no e-mail indicado,
um link com orientações para participar da videoconferência. 6)
Notifique-se o defensor constituído Dr. Márcio André de Oliveira,
OAB/SP 154.342, para a audiência acima, bem como para que,
até o dia_08-09-2020 informe o seu endereço eletrônico (e-mail)
e telefone, a fim de viabilizar sua participação na audiência ora
designada e para o recebimento de informações sobre a realização da videoconferência, através do e-mail: pge-ppd-11up@
sp.gov.br, com aviso de recebimento, que servirá como protocolo.
7) Publique-se. Intime-se.
DR. MÁRCIO ANDRÉ DE OLIVEIRA - OAB/SP 173.788
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
FACULDADE DE ARQUITETURA E
URBANISMO
Convocação
Para as Provas - Edital Atac 013/2020 - Referente ao Edital
Atac 061/2019
A Diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo comunica que dia 28-09-2020, às 9
horas, terá início o concurso para a obtenção do título de Livre-Docente, com base nas disciplinas: AUP0650 – Arquitetura da
Paisagem; AUP0651 – Projeto da Paisagem Urbana; AUP0652
– Planejamento da Paisagem; AUP0654 – Projeto da Paisagem;
AUP0657 – Projeto de Sistema de Espaços Livres; AUP0659
– Projeto de Parque Urbano; AUP0661 – Projeto de Plantio;
AUP0663 – Projeto de Praça Urbana; AUP5814 – Espaços Livres
Públicos Coletivos Urbanos e AUT5832 – Pedagogia Aplicada
aos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, junto ao Departamento
de Projeto/FAUUSP, em conformidade com o EDITAL ATAc
061/2019 de abertura de inscrições (publicado no D.O. de 12-122019, e retificado em 30-06-2020 face à Resolução 7955/2020
de 05-06-2020, conforme deliberação pela Congregação da
FAUUSP em sua 630ª sessão ordinária, realizada em 25-062020), para o qual está inscrito o candidato FÁBIO MARIZ GONÇALVES, processo 2020.1.76.16.5. A Comissão Julgadora estará
constituída dos seguintes membros: 1) Membros titulares: Profa.
Dra. Raquel Rolnik, presidente da referida Comissão (FAU-USP);
Profa. Dra. Maria Lúcia Refinetti Rodrigues Martins (FAU-USP);
Profa. Dra. Eneida Maria Souza Mendonça (UFES); Profa. Dra.
Ana Rita Sá Carneiro Ribeiro (UFPE) e Profa. Dra. Maria Gabriela
Caffarena Celani (UNICAMP). 2) Membros suplentes: Profa. Dra.
Maria Angela Faggin Pereira Leite (FAU-USP) e Prof. Dr. Carlos
Alberto Ferreira Martins (IAU-USP). Ficam, pelo presente edital,
convocados os membros titulares da Comissão Julgadora e o
candidato para o início das provas, as quais serão realizadas por
meio de sistemas de videoconferência e outros meios eletrônicos
de participação à distância, mediante acesso a link gerado pela
Assistência Acadêmica da FAU, previamente informado aos
membros da Comissão Julgadora e candidato. A(s) provas(s)
que exigir(em) a presença do candidato e do Presidente da
Comissão Julgadora (ou de outro examinador que pertença ao
quadro da Unidade) será(ão) realizada(s) no prédio da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo,
localizado na Rua do Lago, 876, no “campus” da Cidade Universitária “Armando Salles de Oliveira”, Butantã/SP. Assistência
Técnico-Acadêmica da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
Universidade de São Paulo.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
CAMPUS DE BAURU
Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicação
Comunicado
Pós-graduação em Mídia e Tecnologia
Doutorado
A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho - câmpus de
Bauru torna público que, no período de 31 de agosto a 25-092020 estarão abertas as inscrições para seleção de aluno regular
junto ao Programa de Pós-graduação em Mídia e Tecnologia,
Curso de Doutorado, para ingresso no ano letivo de 2021.
I – Linhas de Pesquisa e Vagas Oferecidas
Área de Concentração: Ambientes Midiáticos e Tecnológicos.
Linha de Pesquisa 1 - Gestão Midiática e Tecnológica: investiga a gestão de ambientes midiáticos e tecnológicos, englobando planejamento, programação e estética na produção de
conceitos, métodos, técnicas, produtos e modelos, aplicáveis às
convergências e interfaces, onde são contemplados os recursos
humanos, tecnológicos e informacionais, que agregam valor ao
produto midiático e tecnológico.
Abrange os seguintes eixos temáticos: hipermídia, multiplataformas, linguagens e estéticas em tecnologias, games,
narrativas audiovisuais, mídias sonoras e imagens em movimento, visando à formação de base teórica e conceitual para o
desenvolvimento de cultura cognitiva e dos processos midiáticos
e tecnológicos no contexto da sociedade da informação e do
conhecimento.
Linha de Pesquisa 2 - Tecnologias Midiáticas: visa estudar,
projetar, desenvolver e validar as tecnologias criativas direcionadas aos processos e produtos tecnológicos e midiáticos.
Aborda, por meio de seus eixos temáticos, as bases cognitivas e
aprendizagens, estéticas e técnicas da comunicação e interação
humanas mediadas pela tecnologia. Contempla a interdisciplinaridade entre as áreas da computação, comunicação, design,
educação e engenharias, entre outras, decorrente da crescente
demanda por novas formas de utilização de suportes midiáticos.
Número de vagas oferecidas: 13 vagas
A Comissão do Processo Seletivo se reserva o direito de não
preencher todas as vagas oferecidas.
II – Inscrições
As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet.
Para inscrever-se o candidato deverá acessar o sítio: https://
www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/
midia-e-tecnologia---doutorado/processo-seletivo-2021/, localizar o link correlato à inscrição para aluno regular de pós-graduação, com início às 00h do 31-08-2020 e término às
23h59 do dia 25-09-2020.
Após a efetivação da inscrição o candidato receberá um
e-mail com as informações do link, login e senha para acesso
ao upload de documentos. O candidato deve preencher todos
os campos de forma correta, bem como anexar os documentos
solicitados por meio de upload de arquivos no formato PDF
no campo correspondente. Durante o período de inscrições o
candidato poderá realizar alterações nos arquivos ou inserir
documentos que ainda não havia inserido ou trocar documentos
que inseriu incorretamente.
III - Taxa de Inscrição
A taxa de inscrição, no valor de R$ 73, deve ser recolhida por
meio de Depósito Identificado ou Doc. Eletrônico em nome de:
Unesp – Bauru – FAAC
CGC 48031918/0029-25
Banco do Brasil 001
Agência 6919-1
Conta Corrente 30.113-2
IV – Documentos para inscrição
Documentos que deverão ser digitalizados para upload:
a) documento de identidade com foto ou passaporte em
caso de candidato estrangeiro.
b) comprovante de pagamento da taxa de inscrição com o
nome do candidato no valor de R$ 73.
c) Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) acompanhado de
cópias de documentação comprobatória (cópias de atestados,
declarações, publicações de artigos científicos, livros e capítulos
de livros, certificados de apresentação de trabalho em eventos,
cópias de publicações em anais e páginas de carteira de trabalho, contratos de prestação de serviço ou declaração equivalente, para efeito de comprovação de atividade profissional, entre
outros). Para capítulos, artigos e livros, deve ser apresentada

apenas cópia digital da capa, ficha catalográfica ou página de
identificação do ISBN ou ISSN e sumário da publicação.
d) Projeto de pesquisa relacionado às temáticas de investigação do Programa e estar conforme Anexo I a este edital. O
projeto de pesquisa deverá ser apresentado de maneira clara
e resumida, ocupando no máximo 10 páginas digitadas em
Times New Roman, corpo 12, entrelinha 1,5, margens de 2 cm,
compreendendo: resumo de até 20 linhas; apresentação do tema
com fundamentação teórica; problema de pesquisa; objetivos;
justificativa; metodologia; cronograma; referências bibliográficas; na capa do projeto deverá ser feita a indicação, em ordem
de prioridade, de até 2 docentes do Programa como possíveis
orientadores do projeto de pesquisa, de acordo com a lista de
orientadores disponível no Item V. Não será aceita nenhuma
espécie de anexo ou apêndice ao projeto. Para a elaboração do
documento do projeto, deve ser adotado o modelo disponibilizado no sítio do Programa, acessível pelo link a seguir: https://
www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/
midia-e-tecnologia---doutorado/processo-seletivo-2021/.
e) Apresentar os certificados de proficiência em idiomas
estrangeiros definidos no Item VI.
V - Relação de Orientadores
Linha de Pesquisa 1 - Gestão Midiática e Tecnológica
Antonio Francisco Magnoni - 04 vagas
Francisco Rolfsen Belda - 01 vaga
José Luís Bizelli - 01 vaga
Juliano Maurício de Carvalho – 01 vaga
Maria da Graça Mello Magnoni – 01 vaga
Linha de Pesquisa 2 - Tecnologias Midiáticas
Marcos Américo - 01 vaga
Roberta Spolon - 01 vaga
Vânia Cristina Pires Nogueira Valente – 03 vagas
O candidato deve consultar os Currículos Lattes dos orientadores que oferecem vagas, de modo a se informar sobre seus
respectivos projetos de pesquisa e áreas de atuação.
VI – Proficiência em Língua Estrangeira
O candidato deverá comprovar proficiência em língua
estrangeira no ato da matrícula. Como se trata de nível de
Doutorado o candidato deverá comprovar proficiência em duas
línguas estrangeiras, sendo a língua inglesa obrigatória, e estas
compreendidas como línguas não maternas do candidato. Serão
aceitos exclusivamente os seguintes certificados de proficiência,
em conformidade com seu respectivo prazo de validade:
Inglês: WAP Plus (Writing and Listening for Academic
Purposes), com pontuação mínima de 70 pontos; Toefl (Test of
English as a Foreign Language), PBT com pontuação mínima de
397 pontos; Toefl iBT com pontuação mínima de 69 pontos; Ielts
(International English Language Testing System) com pontuação
mínima de 70 pontos; Teap (Test of English for Academic Purposes) – mínimo de 50 pontos e Toeic (Test of English for International Communication) com pontuação mínima de 440 pontos.
Espanhol: Teple Plus (Test de Proficiencia em la Lengua
Española) com pontuação mínima de 70 pontos; Dele (Diploma
de Espanhol como Língua Estrangeira), com aprovação Mínima
em nível B1.
Francês: EEPLF (Exame Específico de Proficiência em Língua
Francesa) e Elfa (Examen de Lecture em Français pour des Buts
Académiques), ambos com pontuação mínima de 70 pontos.
Alemão: OnDAF / TDAF (Online / Test Deutsch als Fremdsprache) e DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang),
com aprovação Mínima em nível B1.
Italiano: Celi (Certificado de Conhecimento de Língua Italiana) e Cils (Certificado de Italiano como Língua Estrangeira), com
aprovação mínima em nível B1.
Os candidatos de origem estrangeira deverão apresentar
Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), proficiência em Língua
Inglesa, Francesa ou Espanhola (conforme estabelecido acima)
e, no ato da matrícula, apresentar certificado de aprovação no
exame Celpe-Bras de Certificação de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros.
VII – Cronograma de Seleção
O Processo Seletivo compreenderá na Arguição sobre o
Currículo Lattes documentado e Projeto de Pesquisa.
31 de agosto a 25-09-2020: Período de inscrições.
2 de outubro de 2020: Divulgação do indeferimento das
inscrições: (documentação não enviada e/ou incorreta). Estando
conforme o exigido no edital basta o candidato acompanhar o
status da inscrição.
16-10-2020: Divulgação do cronograma das entrevistas.
3 a 13-11-2020: Realização das arguições dos Projetos de
Pesquisa e Currículo Lattes.
27-11-2020: Divulgação do resultado final, classificatório e
em função do aceite do orientador.
30-11-2020: Período de protocolo de recurso, na Seção
Técnica de Comunicações e Protocolo da Administração Geral
– Unesp, câmpus de Bauru, nos seguintes horários: 8h30 às
11h30 e 14h às 17h.
7 de dezembro de 2020: Divulgação final de resultado após
análise de recurso.
Segunda chamada: caso não sejam efetivadas ou sejam
canceladas matrículas de candidatos selecionados, o Conselho
do Programa poderá preencher estas vagas remanescentes com
a chamada de candidatos classificados segundo os critérios
deste Edital, em conformidade com as vagas disponibilizadas e
em função do aceite do orientador.
Informações sobre o resultado das etapas do processo seletivo e a classificação dos candidatos podem ser acompanhadas
pelo sítio do Programa, por meio do item Processo Seletivo
2020, endereço eletrônico: https://www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/midia-e-tecnologia---doutorado/processo-seletivo-2021/.
VIII – Critérios para Arguição do Currículo Lattes e Projeto
de Pesquisa
Na arguição serão avaliados os seguintes aspectos:
a) atividades de formação e capacitação demonstradas pelo
Currículo Lattes;
b) capacidade de produção acadêmica, técnica-tecnológica
e artística demonstrada pelo Currículo Lattes e consideradas
relevantes de acordo com os documentos da Área Interdisciplinar da Capes disponíveis em:
https://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/76-dav/caa4/4674-interdisciplinar
É desejável produção em extratos considerados superiores
em periódicos da área no período entre 2017 a 2020;
c) capacidade de expor e sustentar aspectos teóricos e
conceituais do projeto;
d) domínio e experiência em relação aos métodos de pesquisa propostos;
e) habilidade em demonstrar a pertinência dos objetivos do
projeto diante do conhecimento científico acumulado em torno
da temática de investigação;
f) aderência aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo(s)
orientador(es) indicado(s);
g) o planejamento estratégico da Unesp para a pós-graduação propõe o enfrentamento dos desafios da sociedade
centralizado em temas transversais e com aderência aos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
Desta forma é desejável que os projetos apresentados estejam
alinhados aos ODS.
É facultado aos candidatos o direito de realizar e entrevista
por meio de videoconferência ou conexão audiovisual via
internet.
O candidato que não comparecer à arguição do projeto de
pesquisa será automaticamente eliminado.
O candidato com deficiência que necessitar de qualquer
tipo de condição especial para a realização da arguição, deverá
indicar claramente quais os recursos especiais necessários, por
meio de solicitação específica, no ato da inscrição.
IX – Matrícula
Terá direito à matrícula o candidato aprovado no processo
seletivo e formalmente aceito por um orientador credenciado no
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Programa de Pós-graduação. O candidato aprovado no processo
seletivo deverá efetuar a matrícula nos dias estabelecidos pelo
Calendário Escolar do ano letivo de 2021 e conforme orientação
da Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Caso o candidato não efetue a
matrícula na data estipulada ou cancele dentro do prazo legal,
terá sua aprovação cancelada automaticamente e sua vaga será
destinada à segunda chamada, conforme definido na Seção VII
deste Edital.
X – Contato
Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação
Home Page http:// www.faac.unesp.br
Endereço Eletrônico (E-mail): spg.faac@unesp.br
Telefones: (14) 3103-4846 ou (14) 3103-6057.
(Edital 23/2020 - DTA/STPG/FAAC)
Comunicado
Programa de Pós-graduação: Mídia e Tecnologia
Mestrado
A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – câmpus
de Bauru, torna público que, no período de 31 de agosto a
25-09-2020, estarão abertas as inscrições para seleção de
aluno regular junto ao Programa de Pós-graduação Mídia e
Tecnologia, Curso: Mestrado Profissional, para ingresso no ano
letivo de 2021.
I – Linha de Pesquisa e Vagas Oferecidas
Linha de Pesquisa: Gestão Midiática e Tecnológica - 22
vagas:
Prof. Dr. Antonio Francisco Magnoni - 01
Profª. Drª. Célia Maria Retz Godoy dos Santos – 02
Prof. Dr. Francisco Machado Filho – 01
Prof. Dr. Francisco Rolfsen Belda - 02
Prof. Dr. Juarez Tadeu de Paula Xavier – 02
Profª. Drª. Letícia Passos Affini – 02
Profª. Drª. Maria da Graça Mello Magnoni - 02
Prof. Dr. Octavio Pena Pieranti – 02
Prof. Dr. Osvando José de Morais – 02
Profª. Drª. Regina Célia Baptista Belluzo – 02
Prof. Dr. Ricardo Luis Nicola – 02
Profª. Drª. Suely Maciel – 02.
Linha de Pesquisa: Tecnologias Midiáticas - 10 vagas:
Prof. Dr. Dorival Campos Rossi - 02
Profª. Drª. Jaqueline Costa Castilho Moreira – 02
Prof. Assoc. João Pedro Albino – 02
Prof. Dr. Marcos Américo – 01
Profª. Drª. Regilene Aparecida Sarzi Ribeiro – 02
Profª. Assoc. Vania Cristina Pires Nogueira Valente – 01.
A comissão responsável pelo processo seletivo se reserva o
direito de não preencher todas as vagas oferecidas.
A critério da comissão responsável pelo processo seletivo,
sem prejuízo do número de vagas ofertadas no item I deste
edital, poderá haver remanejamento das vagas ofertadas entre
os orientadores, respeitado interesse do candidato, conforme
aderência e afinidade de pesquisa entre candidato e orientador.
II – Inscrições
As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet.
Para inscrever-se o candidato deverá acessar o sítio: https://
www.faac.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/
midia-e-tecnologia---doutorado/processo-seletivo-2021/, localizar o link correlato à inscrição para aluno regular de pós-graduação, com início às 00h do dia 31 de agosto e término às
23h59 do dia a 25-09-2020.
Após a efetivação da inscrição o candidato receberá um
e-mail com as informações do link, login e senha para acesso
ao upload de documentos. O candidato deve preencher todos
os campos de forma correta, bem como anexar os documentos
solicitados por meio de upload de arquivos no formato PDF
no campo correspondente. Durante o período de inscrições o
candidato poderá realizar alterações nos arquivos ou inserir
documentos que ainda não havia inserido ou trocar documentos
que inseriu incorretamente.
III - Taxa de Inscrição
A taxa de inscrição, no valor de R$ 73, deve ser recolhida
por meio de Depósito Identificado ou DOC Eletrônico em nome
de:
Unesp – Bauru – FAAC
CGC 48031918/0029-25
Banco do Brasil 001
Agência 6919-1
Conta Corrente 30.113-2.
IV - Documentos para a inscrição
Documentos que deverão ser digitalizados para upload em
PDF no sistema de inscrição:
a) Cópia documento oficial com foto.
b) Comprovante de pagamento da taxa de inscrição com o
nome do candidato no valor de R$ 73;
c) Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br) acompanhado de
cópias de documentação comprobatória (cópias de atestados,
declarações, publicações de artigos científicos, livros e capítulos
de livros, certificados de apresentação de trabalho em eventos e
cópias de publicações em anais, páginas de carteira de trabalho).
Aos candidatos faculta-se a apresentação de cópias não autenticadas, para fins de comprovação de currículo.
Na apresentação dos documentos para a inscrição, o candidato deverá indicar, em ordem de prioridade, até 2 docentes
da mesma Linha de Pesquisa do Programa de Pós-graduação
Mídia e Tecnologia, curso: Mestrado Profissional, como possíveis
orientadores, de acordo com as informações presentes em seus
currículos na Plataforma Lattes do CNPq, conforme documento
disponível no endereço eletrônico: https://www.faac.unesp.
br/#!/pos-graduacao/mestrado-e-doutorado/midia-e-tecnologia/
processo-seletivo-2021/.
V – Proficiência em Língua Estrangeira
O candidato deverá ter realizado o Exame de Proficiência
em idioma estrangeiro em período não superior a vinte e
quatro meses do último dia de inscrição do processo seletivo e
o documento comprobatório deverá ser protocolado em até 90
dias do ato da matrícula. Serão aceitos os seguintes certificados
de proficiência:
Inglês: WAP Plus (Writing and Listening for Academic
Purposes), com pontuação mínima de 70 pontos; Toefl ITP com
pontuação total mínima de 460 pontos; Toefl IBT - Internet
com pontuação mínima de 42 pontos; Teap (Test of English
for Academic Purposes) com pontuação mínima de 70 pontos;
Ielts (International English Language Testing System) com
pontuação mínima de 4 pontos; Toeic (Test of English for
International Communication) com pontuação mínima de 550
pontos e Cambridge Exams: qualquer teste Cambridge com no
mínimo 140 pontos obtidos, conforme Cambridge English Scale
/escala de equivalência disponível em (observar a régua de
equivalência de Cambridge): http://www.cambridgeenglish.org/
images/210434-converting-practice-test-scores-to-cambridge-english-scale-scores.pdf.
Espanhol: Teple (Test de Proficiencia em la Lengua Española)
com pontuação mínima de 70 pontos; Dele (Diploma de Español
como Lengua Extranjera) – Nível Inicial – B1 – com pontuação: Apto.
Francês: EEPLF (Exame Específico de Proficiência em Língua
Francesa) e Elfa (Examen de Lecture em Français pour des Buts
Académiques), ambos com pontuação mínima de 70 pontos. Os
candidatos de origem estrangeira deverão apresentar Registro
Nacional de Estrangeiro (RNE), proficiência em Língua Inglesa,
Francesa ou Espanhola (conforme estabelecido acima) e no
ato da matrícula, demonstrar ainda proficiência em Língua
Portuguesa, através do Certificado de Proficiência em Língua
Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras).
VI – Cronograma
31 de agosto a 25-09-2020: Período de inscrições.
2 de outubro de 2020: Divulgação do indeferimento das
inscrições: (documentação não enviada e/ou incorreta). Estando

