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A Comissão de Pré-Mestrado (CPM) do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas             
Digitais (PCS) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) torna pública a              
abertura de inscrições para a seleção de candidatos ao Módulo de Formação Pesquisa em              
Engenharia de Computação (PqEC), para o ano de 2021, e estabelece abaixo as normas para o                
processo de seleção. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. São elegíveis para participar do processo seletivo do PqEC alunos dos cursos da Escola               
Politécnica na Estrutura Curricular atual (EC3) que atendam todos os seguintes requisitos: 

(i) Tenham concluído todos os créditos até o 7o semestre ideal do curso, inclusive. 
(ii) Tenham média geral até o 7o semestre ideal do curso, incluindo reprovações, entre as               
30% maiores médias de sua turma, ou tenham participado de programa de Duplo Diploma              
da Escola Politécnica. 

1.2. O processo seletivo para o PqEC será realizado em duas etapas: análise de documentação e                
entrevista. 
1.3. Serão oferecidas 15 vagas para o PqEC, não sendo obrigatório o preenchimento total dessas               
vagas. 
1.4. Cabe ao candidato indicar, para ingresso, a linha de pesquisa de seu interesse, podendo               
também indicar potenciais orientadores entre aqueles que estão oferecendo vagas para o PqEC. 
1.5. O aluno do PqEC deverá se submeter ao processo de ingresso regular no Mestrado do                
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE), área de concentração em           
Engenharia de Computação (código 3141), cumprindo todas as exigências do edital publicado à             
época. 
1.6. O aluno do PqEC pode realizar o processo de ingresso no Mestrado do PPGEE durante o                 
período do curso. 
1.7. O aluno concluinte do PqEC tem o direito de usar os créditos do PqEC para o mestrado no                   
PPGEE, área de concentração em Engenharia de Computação (código 3141), por até 36 meses              
após a obtenção dos créditos, conforme Regimento da Pós-Graduação da USP. 
1.8. Informações sobre atividades, orientadores, linhas de pesquisa e regimento estão disponíveis            
na página do PqEC, https://pcs.usp.br/ppmec/ 
1.9. O resultado da avaliação obtida pelo candidato no processo seletivo será válido para              
matrícula em 2021. 
1.10. A realização do processo seletivo será coordenada pela CPM. 
1.11. Casos omissos serão decididos pela CPM. 
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2. DA SELEÇÃO PARA O PqEC 
2.1. As inscrições para análise de documentação devem ser efetuadas no período de 20 de               
Outubro a 04 de Novembro de 2020. Os candidatos devem entregar os documentos listados no               
parágrafo 2.1.1 em versão digital enviando-os escaneados para o email ppmec@usp.br. 
2.1.1. A relação de documentos a serem entregues para inscrição no processo seletivo do PqEC é                
a seguinte: 

a) Formulário de inscrição do processo seletivo do PqEC, com termo de compromisso; 
b) Histórico escolar de graduação. 

2.1.2. A análise da documentação será feita com base nos requisitos dos itens 1.1 e 2.1.1, sendo                 
aprovado para realização da entrevista o candidato que cumpri-los integralmente. 
2.1.3. A lista dos candidatos aprovados para a realização da entrevista será divulgada no dia 06 de                 
Novembro de 2020, no site do PqEC, https://pcs.usp.br/ppmec/ 
2.2. A entrevista dos candidatos aprovados com os orientadores e membros da CPM será              
realizada nos dias 09 a 12 de Novembro de 2020. Cada orientador selecionará, com base na                
entrevista, os candidatos para as suas vagas disponibilizadas para o PqEC. 
2.2.1. O agendamento das entrevistas é de responsabilidade dos candidatos, junto a seus             
potenciais orientadores. 
2.2.2. O candidato que não tenha sido selecionado pelo orientador por ele indicado na inscrição               
poderá optar por eventuais vagas remanescentes, marcando-se novas entrevistas com os           
orientadores responsáveis por essas vagas, respeitado o prazo indicado na seção 2.2. 
2.3. Poderão ser aceitos no PqEC, mediante disponibilidade de orientador e conforme o número              
de vagas divulgado neste Edital, os candidatos que tiverem sido aprovados nas duas etapas. 
 
3. DATAS IMPORTANTES 
De 20 de Outubro a 04 de Novembro de 2020: Inscrição para o processo seletivo. 
06 de Novembro de 2020: Divulgação dos convocados para entrevistas. 
09 a 12 de Novembro de 2020.: Realização das entrevistas. 
13 de Novembro de 2020: Divulgação dos selecionados para o PqEC. 
 
4. ORIENTADORES HABILITADOS QUE DISPONIBILIZARAM VAGAS 
Profa. Dra. Anna Helena Reali Costa 
Prof. Dr. Fabio Gagliardi Cozman 
Prof. Dr. Marcos Antonio Simplicio Junior 
Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Corrêa 
Profa. Dra. Tereza Cristina Melo de Brito Carvalho 
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