Processo Seletivo Stricto Sensu – Ano 2014
Mestrado e Doutorado - UNIVAP
A Diretora do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Universidade do Vale
do Paraíba – UNIVAP/SP, Profª. Dra. Sandra Maria Fonseca da Costa, faz saber
que estarão abertas as inscrições para o processo de seleção e admissão nos
Programas de Pós-Graduação, conforme os seguintes itens deste Edital.
DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições ocorrerão em dois períodos:
1º Período – de 01 de Outubro de 2013 até 30 de Novembro de 2013
2º Período – de 01 de dezembro a 31 de janeiro de 2014
Em ambos os períodos, as inscrições deverão ser realizadas na Secretaria da
Pós-Graduação, localizada no Prédio II do IP&D ou pelo site
http://www.univap.br/ipd
DAS VAGAS:
As vagas para ingresso nos Programas de Pós-Graduação serão
disponibilizadas de acordo com disponibilidade de orientação dos docentes dos
Programas, a saber:

Programa

Vagas

Engenharia Biomédica - Doutorado

15

Engenharia Biomédica - Mestrado

20

Física e Astronomia - Doutorado

10

Física e Astronomia - Mestrado

20

Planejamento Urbano e Regional - Mestrado

20

Bioengenharia - Mestrado

20

Ciências Biológicas - Mestrado

20

Materias e Cálise - Mestrado

10
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DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO
Para inscrever-se no processo de seleção, o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos:
1. Formulário de Inscrição fornecido pela secretaria da Pós ou obtido no site
da Univap http://www..ipd.univap.br/docs/formulario_inscricao.doc;
2. Cópia do Histórico Escolar de Graduação com graus ou conceitos (oficial);
3. Currículo lattes;
4. 02 (duas) cartas de referência (enviadas por cada professor doutor, em
envelope fechado). O modelo da carta de referência pode ser obtido no
site da Univap http://www.ipd.univap.br/docs/carta_de_referencia.doc
Observações:
Toda a documentação poderá ser encaminhada, via e-mail, para o seguinte
endereço: ivone@univap.br ou, se preferir, por correio para o endereço do IP&D
(Secretaria de Pós-Graduação). Av. shishima Hifumi, 2911 Bairro: Urbanova
CEP: 12.244-000 São José dos Campos – SP.
DA SELEÇÃO:
O processo seletivo para ingresso nos Programas de Pós-Graduação terá
procedimento específico para cada um dos programas: entrevista, análise de
currículos e provas, etc.
Alguns programas farão dois processos seletivos e outros apenas um, conforme
tabela a seguir:
Programa
Engenharia Biomédica - Doutorado

Engenharia Biomédica - Mestrado
Física e Astronomia - Doutorado
Física e Astronomia - Mestrado
Planejamento Urbano e Regional Mestrado
Bioengenharia - Mestrado
Ciências Biológicas - Mestrado
Materiais e Catálise - Mestrado

Período de Seleção
1º Período - 12 de dezembro de 2013
2º Período 1º Período - 12 de dezembro de 2013
2º Período – 14 de fevereiro de 2014
Período único – até dia 20 de dezembro
de 2013
Período único – até dia 20 de dezembro
de 2013
Período Único – a partir de 01 de
fevereiro de 2014
Prova: 03/fev/2013
1º Período – 09 de dezembro de 2013
2º Período – 14 de fevereiro de 2014
Período Único – 10 e 11 de fevereiro de
2014
Período Único – a partir de fevereiro de
2014 (os candidatos serão avisados)
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Para maiores informações, acessar os sites:
Antes de realizar a inscrição, consulte os sites referentes aos Programas de
Pós-graduação Stricto Sensu da UNIVAP.
http://www.ppgcbio.univap.br/ - Ciências Biológicas
http://www.pgbioeng.univap.br/ - Bioengenharia
http://www.ppbegm.univap.br/ - Enga Biomédica
http://www.ppgfa.univap.br/ - Física e Astronomia
http://www.ppgplur.univap.br/ - Planejamento Urbano e Regional
http://www.univap.br/ipd/proc_materiais_catalise/ - Materiais e Catálise

BOLSAS DE ESTUDO
Os candidatos melhor classificados poderão ter direito a bolsas, dependendo
da disponibilidade de cada Programa:



CAPES-PROSUP, mensalidade e/ou manutenção (Modalidades I e II);
Bolsa FVE-UNIVAP - gratuidade da mensalidade (Não confirmada)

Há ainda a possibilidade de o aluno concorrer a bolsas FAPESP (iniciativa do
orientador).
DOS RESULTADOS:
A listagem dos candidatos aprovados no processo de seleção será
disponibilizada de acordo com o calendário de cada programa, podendo se
iniciar a partir de 20 de dezembro de 2013, das 9h às 17h, na Secretaria da PósGraduação, localizada no Prédio II do IP&D, para o primeiro período e a partir de
17 de fevereiro de 2014, para o segundo período, bem como no site
www.univap.br, ou no site dos programas, de acordo com seus cronogramas.
A matrícula dos candidatos aprovados será realizada a partir de 20 de Fevereiro
de 2014, das 9h às 21h, na Secretaria Geral –Tudo Aqui, localizada no Prédio do
CEPLADE (para o caso dos dois períodos de seleção).
A relação dos documentos necessários para efetuar a matrícula estará
disponível na Secretaria Geral – Tudo Aqui Campus Urbanova ou pelo Tel.: (12)
3947.1129.
Informações adicionais e formulários poderão ser obtidos de segunda a sextafeira, das 08h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h, na Secretaria da Pós-Graduação
(12)3947.1129 e na Secretaria do IP&D (12) 3947.1120, ou e-mail: ipd@univap.br,
ivone@univap.br ou no site www.univap.br.
INÍCIO DAS AULAS:
As aulas terão início no dia 10 de Março de 2014.
IP&D - Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento
Av. Shishima Hifumi, 2911 - Urbanova S.J.Campos-SP CEP 12244-000
Tel.(012) 3947.1120 FAX(012) 3947.1149

