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Reitor, para providências das Áreas de Recursos Humanos, 
quando a pessoa interessada for docente ou servidor técnico-
-administrativo, de Graduação, quando discente de graduação, 
de Pós-Graduação, quando discente de pós-graduação, ou 
outras que sejam responsáveis por esta inclusão nos sistemas 
institucionais da Universidade.

§ 1º - A pessoa interessada indicará, no momento do reque-
rimento, o nome social e a identidade de gênero pelos quais 
deseja ser identificada, reconhecida e denominada pela Insti-
tuição, conforme modelo constante do Anexo I desta Resolução.

§ 2º - Para os menores de 18 (dezoito) anos, o requerimento 
do(a) interessado(a) deverá ser acompanhado de Termo de Auto-
rização firmado pelos pais ou responsáveis legais, devidamente 
reconhecido em cartório de registro de notas e documentos.

§ 3º - A inclusão do nome social poderá ser requerida pelo 
estudante, a partir de sua matrícula na Unesp e pelo servidor 
a partir de sua contratação, devendo ser procedida pela área 
responsável em até 30 (trinta) dias, a partir da data do protocolo 
do requerimento.

Artigo 3º - Em documentos de acesso público interno à 
Instituição, a exemplo de listas de frequência, diários de classe, 
identidade estudantil ou funcional, correio eletrônico e demais 
documentos emitidos pelos Sistemas Institucionais, deverá 
ser registrado o nome social, acompanhado pelo número de 
matrícula.

Artigo 4º - O nome social deverá preceder o nome civil no 
histórico escolar, ata de colação de grau, diploma, declarações, 
certificados e demais documentos oficiais que venham a pro-
duzir efeitos perante terceiros, e a especificação de cada nome 
virá entre parênteses, tal qual o modelo constante do Anexo II 
desta Resolução.

Parágrafo único: Nas solenidades em geral, tais como cola-
ção de grau, defesa de monografia, dissertação ou tese, entregas 
de certificados e eventos congêneres da Unesp deverão realizar 
a outorga considerando o nome social do interessado.

Artigo 5º - O nome social indicado pela pessoa interessada 
não poderá ser objeto de alteração ou modificação enquanto 
perdurar seu vínculo institucional junto à Unesp; sendo que em 
caso de solicitação de retirada do nome social dos documentos 
institucionais, o(a) interessado(a) deverá apresentar um novo 
requerimento conforme mencionado no caput do artigo 2º desta 
Resolução, acompanhado de documento identificador do nome 
social objeto do requerimento de retirada do nome social ou, na 
ausência de tal documento, uma autodeclaração.

Parágrafo único: A resposta ao requerimento mencionado 
no caput deste artigo obedecerá aos mesmos prazos estabeleci-
dos no §3º do artigo 2º desta Resolução.

Artigo 6º - Deve ser garantido, no âmbito institucional, a 
todos os interessados que solicitarem a utilização do uso do 
nome social, o direito ao tratamento oral exclusivamente pelo 
nome social requerido, em qualquer circunstância, não cabendo 
qualquer tipo de objeção de consciência.

Parágrafo único - Os servidores públicos da Unesp deverão 
tratar a pessoa pelo nome social indicado, que constará dos atos 
escritos, devendo ser respeitada a flexão do pronome de trata-
mento alusivo à identidade de gênero indicada pelo interessado.

Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

(Processo Runesp-1125/2017, Vol. 1)
ANEXO I referente a Resolução Unesp 62-2017
REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO DO NOME SOCIAL
(Resolução Unesp xxx, dia de mês de 2017, que dispõe 

sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de 
gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da Unesp e 
dá outras providências.)

REQUERENTE
Nome Civil:
Matrícula ou RA:
Telefone: ( )
e-Mail:
Para docentes e servidores técnico-administrativos
Função:
Unidade:
Área:
Para alunos
Curso: (nome do Curso)
Graduação Pós-Graduação
Período: (ex. integral, diurno, noturno...)
Unidade/Reitoria:
SOLICITO A INCLUSÃO DE MEU NOME SOCIAL (NOME PELO 

QUAL SOU IDENTIFICADO(A) NAS MINHAS RELAÇÕES SOCIAIS) 
NO REGISTRO ACADÊMICO/FUNCIONAL E DEMAIS DOCUMEN-
TOS DE USO INTERNO E OFICIAIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA UNIVERSIDADE.

O uso do nome social será aplicado aos documentos inter-
nos da Universidade conforme o disposto no artigo 3º desta 
Resolução. O nome civil será precedido do nome social nos docu-
mentos da Universidade que produzem efeito perante terceiros, 
conforme o disposto no artigo 4º desta Resolução.

NOME SOCIAL COMPLETO (altera prenome e retira agnome. 
Exemplo de agnome: Junior, Filho): ______________________
___________________________

NOME SOCIAL COMPLETO ABREVIADO (tamanho máximo 
de trinta caracteres): ______________________________

ADEQUAÇÃO DE GÊNERO:
masculino-feminino feminino-masculino
_____/______/______ _________________________

____________
Data Assinatura do requerente
RECIBO REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO DO NOME 

SOCIAL
Nome Civil:____________________________________

__________________________
Nome Social Completo:___________________________
Nome Social Completo Abreviado (tam. máx. trinta caracte-

res):_______________
Matrícula ou RA:________________Unidade/Reitoria/

Área: ________________
Curso: _____________________________________ 

Período:______________
Requereu em _____/_____/_____
Observação: O prazo para atendimento desta solicitação é 

de 30 (trinta) dias.
ANEXO II referente a Resolução Unesp 62-2017
Nome como parte do cabeçalho ou assinatura
Nome Social: Prenome Sobrenome
Nome Civil: Prenome Sobrenome Agnome*
Nome como parte do texto
“Eu, Prenome Sobrenome (nome social) / Prenome Sobreno-

me Agnome* (nome civil), ...”
*Exemplo de agnome: Junior, Filho, Neto. O agnome, quan-

do houver, é retirado do nome social, permitindo a adequação à 
identidade de gênero.

 Resumo de Convênio
Convênio 101/2017.
Proc. 2731/50/01/2016 – Runesp.
Convenentes: Unesp e a Marmara University, Turquia.
Natureza: Cooperação Técnica, Científica e Acadêmica.
Objetivo: Tem por objetivo manter, aprofundar e desenvol-

ver em conjunto atividades acadêmicas, técnicas e científicas, 
promover ações de intercâmbio de docentes, técnicos e estu-
dantes, que contribuam para o avanço e para o fortalecimento 
de seus recursos humanos especializados.

Data de assinatura: 17-07-2017.
Vigência: até 16-07-2022.
Resumo de Convênio
Convênio 105/2017.
Proc. 1190/50/01/2005 – Runesp.

Coordenador: Prof. Dr. José Anicama Goméz.
Duração: Cinco anos a contar da data da assinatura.
Data da assinatura: 01-08-2017
Valor: Nada consta.

 INSTITUTO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
Terceiro Termo de Aditamento de Contrato
Processo 2014.1.232.87.0 - Volume I, 2014.1.306.87.3 - 

Volume II, 2016.1.139.87.1 - Volume III.
Contratante: Universidade De São Paulo.
Contratada: E. A. P. Pingo Refrigeração ME.
Alteração: 3º Termo de Aditamento.
Objeto: Prestação de serviços de manutenção em equipa-

mentos de refrigeração - Acréscimo de 2 equipamentos de ar 
condicionado instalados na sala de TI 2º A, a contar a partir 
01-08-2017.

Parecer jurídico emitido pela Procuradoria Geral da Univer-
sidade de São Paulo em 12-07-2017, conforme documento de fl. 
955 e verso, do processo supramencionado (III volume).

Classificação Funcional Programática: 12.122.100.5272.
Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.39.80.
Valor do Contrato: R$ 18.143,64.
Data da Assinatura: 01-08-2017.

 Universidade Estadual 
de Campinas
 REITORIA

 Despacho do Diretor Executivo de Administração, de 
2-8-2017

Ratificando, com fundamento no caput, do artigo 25, 
da Lei Federal 8.666/93, o ato de inexigibilidade de licitação 
do Coordenador do Centro de Engenharia Biomédica CEB/
UNICAMP, objetivando a aquisição de peças de reposição para 
sistema mapeador de uso geral de Ultrassonografia da marca 
TOSHIBA, junto empresa TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA. 
Processo 01P-10147/2017.

 VICE REITORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

 DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Contratos
 Resumo de Carta-Contrato
Carta-Contrato 197/2017 - Processo: 06-P-28197/2017 - 

Contratante: Universidade Estadual de Campinas - Contratada: 
Vaiper - Comercio e Manutenção de Peças - Eireli. Objeto: Pres-
tação de serviços de manutenção preventiva mensal, corretiva 
(sem fornecimento de peças) e atendimento emergencial do 
equipamento elevador de monta cargas - FOP/UNICAMP - Valor 
da Carta-Contrato: R$ 4.923,60 - Modalidade: Dispensa de 
Licitação - Inciso II art. 24 da Lei Federal 8666/93 - Funcional 
Programática: 12.363.1043.5304 - Elemento Econômico: 3339-
80 - Vigência: Será de 12 (quinze) meses contados da assinatura 
- Assinatura: 01-08-2017.

 Universidade Estadual 
Paulista
 REITORIA

 Resolução Unesp-62, 2-8-2017

Dispõe sobre o uso do nome social e o reco-
nhecimento da identidade de gênero de pessoas 
travestis e transexuais no âmbito da Universidade 
Estadual "Júlio de Mesquita Filho" – Unesp e dá 
outras providências

O Vice-Reitor no exercício da Reitoria da Universidade Esta-
dual Paulista "Júlio Mesquita Filho”, de acordo com o inciso IX 
do artigo 24 do Regimento Geral, tendo em vista o que consta 
do Despacho 106/2017-CO/SG e o quanto deliberado pelo Con-
selho Universitário, em sessão de 29/06/2017;

Considerando a Constituição da República Federativa do 
Brasil, em seus artigos 1º, incisos II e III, artigo 3º, inciso IV, 
artigo 5º e artigo 19, que estabelecem como princípios, direitos 
e garantias fundamentais: a cidadania, a dignidade da pessoa 
humana, a promoção do bem de todos e todas sem preconceitos, 
a igualdade perante a lei e a laicidade do Estado;

Considerando a Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, os Princípios de Yogyakarta e demais tratados internacio-
nais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário;

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – 
LDB - (Lei 9.394/96), artigo 3º, que estabelece igualdade de 
condições para acesso e permanência na escola, liberdade de 
aprender e pluralismo de idéias, respeito às liberdades individu-
ais de gênero e sexuais, gestão democrática do ensino público, 
valorização das experiências extraescolares e vinculação entre 
educação e as práticas sociais;

Considerando o Decreto Estadual 55.888, de 17 de março 
de 2.010, que dispõe sobre o tratamento nominal das pessoas 
transexuais e travestis nos órgãos públicos do Estado de São 
Paulo;

Considerando que o não reconhecimento da identidade de 
gênero e do nome social se caracteriza como violência simbólica 
e adoção do uso do nome social garante o respeito à identidade 
de gênero de pessoas trans no âmbito da Unesp, evitando 
constrangimentos, estigmas, preconceitos, violência e a evasão 
escolar dessas pessoas; e

Considerando por fim o compromisso da Unesp na constru-
ção de uma cultura de respeito à diversidade, à inclusão social, 
à democracia e da prática dos Direitos Humanos;

Resolve:
Artigo 1º - Fica assegurada a inclusão, quando requerida 

por docentes, servidores e discentes, do nome social de travestis 
e transexuais, para fins de adequação de gênero, nos registros 
funcionais e acadêmicos da Unesp.

§ 1º - Entende-se por nome social, aquele apresentado 
pela pessoa à Instituição, pelo qual ela deseja ser identificada, 
respeitando a identidade de gênero e levando em consideração, 
para esta finalidade, tão somente o prenome e a retirada do 
agnome civis.

§ 2º - Para fins desta Resolução, além das pessoas qualifi-
cadas no caput deste artigo, seus efeitos estendem-se também 
aos demais interessados que vierem a possuir ou que possuam 
vinculo temporário com a Unesp, tais como: pós-doutorandos, 
docentes emergenciais, visitantes, estagiários e, ainda, colabo-
radores que vierem prestar ou que prestem serviços de natureza 
voluntária junto à Instituição.

§ 3º - O direito assegurado por força desta Resolução 
estende-se também àqueles interessados que vierem a participar 
de eventos, tais como: congressos, fóruns, simpósios, cursos 
de extensão a serem ofertados pela Unesp, aplicando-se, para 
esta finalidade, as orientações dispostas no Decreto Estadual nª 
55.588 de 10 de março de 2010.

Artigo 2º - O requerimento de inclusão do nome social 
deverá ser protocolado na Área de Comunicações e deverá 
ser encaminhado ao dirigente da Unidade, e na Reitoria, ao 

1. M. G. Constantino, Química Orgânica, Volumes 1, 2 e 3, 
LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora: Rio de Janeiro, 2008.

2. Organic Chemistry, Jonathan Clayden, Nick Greeves, 
Stuart Warren, 2 edição, Oxford, 2012| ISBN-10:0199270295

3. P.Y. Bruice, Química Orgânica, Volumes 1 e 2 4a edição 
(traduzida da 4a edição original), Pearson Prentice Hall: São 
Paulo, 2006.R. Morrison, R. Boyd, Química Orgânica, 13ª edição 
(traduzida da 6ª edição original), Fundação Calouste Gul-
benkian: Lisboa, 1996.

4. J. McMurry, Química Orgânica, Volumes 1 e 2, 6a edição 
norte-americana (tradução técnica de A. F. Nogueira e I. A. Baga-
tin), Pioneira-Thomson Learning: São Paulo, 2005.

5. T. W. G. Solomons, C. B. Fryhle, Organic Chemistry, 9th 
edition, John Wiley & Sons: New York, 2007.

Físico-Química
- Termodinâmica
- Bibliografia: ATKINS - Físico-Química - 7ª Edição - Editora 

LTC - Peter Attikins e Julio de
Paula
Química Inorgânica:
- Química de Coordenação: Teorias de Ligação e Espectros-

copia Eletrônica.
Química Analítica:
- Equilíbrio Químico: ácido-base; de óxi-redução; complexo-

metria e de precipitação.
- Bibliografia: - Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. & Crouch, 

S.R. - "Fundamentos de Química Analítica", 8ª ed, (Grassi, M.T. 
- tradutor e Célio Pasquini, revisão), São Paulo, Pioneira - Thomp-
son Learning (2006), 999 p. + apêndices. ISBN 85-221-0436-0

Os portadores do título de mestre com validade nacional 
poderão inscrever-se no Programa de doutorado em qual-
quer época, conforme norma disponível no http://sites.usp.br/
quimica-rp/.

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Quími-
ca encaminhará ao Serviço de Pós-Graduação da FFCLRP/USP a 
relação dos candidatos aprovados no processo seletivo.

A documentação entregue no ato da inscrição permanecerá 
no Serviço de Pós-Graduação da Unidade por 60 (sessenta) dias, 
a contar do resultado final. Findo o prazo acima, e não havendo 
manifestação por parte dos inscritos e não aprovados para reti-
rada, a documentação será descartada para reciclagem.

Mais informações poderão ser obtidas no Serviço de Pós-
-Graduação da Faculdade, onde, se aprovado, o candidato 
deverá efetuar sua matrícula, em período a ser estabelecido em 
calendário aprovado pela Comissão de Pós-Graduação, apresen-
tando os seguintes formulários (disponíveis no site http://sites.
usp.br/quimica-rp/ - Formulários):

a) Matrícula - Alunos Ingressantes Mestrado/Doutorado
b) Uma foto 3 X 4;
c) Os candidatos que, no ato da inscrição não haviam con-

cluído a graduação, deverão apresentar cópia da declaração de 
conclusão do curso superior contendo a data da colação de grau.

 Extrato de Contrato
Emissão de Empenhos 03094482 e 03094490/2017
Compra 172652/2017 - Ata de Registro de Preços 029/2017
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 11/2017 - FORP
Processo 2017.1.1131.59.0
Contratante: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto
Contratada: Terrão Comércio e Representações Ltda.
CNPJ. 64.088.214/0001-44
Objeto: Fornecimento de inseticida e luvas para limpeza
Parecer jurídico: processo 2011.1.20996.1.5 e volumes – 

PG-USP
Crédito orçamentário: 12.364.1043.5304 – Orçamento
Valor contratado: R$ 815,00
Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos

 FACULDADE DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA DE 
ALIMENTOS

 Extrato de Convênio
Convênio 36397 USP. Partícipes: USP/FZEA e African Uni-

versity of Science and Technology, Abuja (Nigéria). Processo: 
2014.1.833.74.1. Objeto: Cooperação acadêmica nas áreas de 
Zootecnia, Engenharia de Alimentos, Medicina Veterinária e 
Engenharia de Biossistemas, a fim de promover o intercâmbio 
de docentes/pesquisadores, estudantes de pós-graduação, estu-
dantes de graduação (com reconhecimento mútuo de estudos 
de graduação) e membros da equipe técnico-administrativa das 
respectivas instituições. Concedente: African University of Scien-
ce and Technology, Abuja (Nigéria). Convenente: Universidade de 
São Paulo – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. 
Vigência: 5 anos a contar da data da assinatura: 02-08-2017.

 Despacho do Diretor, de 2-8-2017
Inexigibilidade de Licitação 1/2017. Processo 17.1.353.74.2. 

Ratifico o Ato Declaratório de Inexigibilidade de Licitação, de 
acordo com o art. 26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
ressaltando que a responsabilidade pela justificativa técnica é 
do emitente.

Unidade Interessada: Faculdade de Zootecnia e Engenharia 
de Alimentos

Contratada: Waters Technologies do Brasil Ltda, CNPJ 
00.158.141/0001-37

Valor: R$ 7.843,00

 HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS 
CRANIOFACIAIS

 Extrato de Contrato
Processo 17.1.213.61.4
Contratante: Hospital de Reabilitação de Anomalias Cra-

niofaciais/USP.
Licitação: Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de 

Preços - BEC 00063/2016-HRAC.
Classificação Funcional Programática 10.302.1042.5276 - 

Item de Despesa 3.3.90.30.31.
Objeto: Fornecimento de Implante Coclear.
Contratada: Advanced Bionics Instrumentos Auditivos do 

Brasil Ltda.
Contrato 24/2017
Valor total do contrato: R$ 203.000,00
Data da assinatura: 02-08-2017

 INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS

 Despacho do Diretor, de 31-7-2017
Ratificando, com base no art. 25, inciso I, o Ato Decla-

ratório de Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o art. 
26, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, ressaltando que 
a responsabilidade pela justificativa técnica é do servidor que 
assina a mesma.

Unidade Interessada: Instituto de Ciências Biomédicas.
Contratada: PLOS - Public Library of Science.
Processo USP: 2017.1.555.42.6.

 INSTITUTO DE PSICOLOGIA

 Extrato de Convênio
Processo: 17.1.635.47.0
Partícipes: Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo (Brasil) e a Universidad Autónoma del Peru (Peru).
Objeto: Parceria acadêmica na Área de Psicologia para reali-

zação de intercâmbio de docentes/pesquisadores, estudantes de 
pós-graduação, estudantes de graduação (com reconhecimento 
mútuo de estudos de graduação) e membros da equipe técnico-
-administrativa das respectivas instituições.

Coordenador no IPUSP: Profa. Dra. Marilene Proença 
Rebello de Souza.

ocorra num prazo máximo de 24 horas do envio da inscrição, 
os candidatos deverão reenviar e-mail, solicitando novamente a 
inscrição. O período para as inscrições no exame de Proficiência 
em Língua Inglesa será:

- de 01 a 24-11-2017 (para o exame de 08-12-2017).
- de 01 a 23-02-2018 (exame extra no dia 08-03-2018, 

somente para o nível de Doutorado ou Doutorado Direto).
No ato da inscrição o candidato, obrigatoriamente deverá 

entregar:
Para o Nível de Mestrado:
- requerimento de inscrição (disponível no site: http://sites.

usp.br/quimica-rp/ - Pós-Graduação: Formulários);
- declaração de aprovação no Exame de Proficiência em 

Língua Inglesa realizado gratuitamente pelo próprio programa 
em datas previamente divulgadas no site http://sites.usp.br/
quimica-rp/ ou comprovante de inscrição no Exame de Profici-
ência a ser oferecido para os dias pré-estipulados neste edital. 
Alternativamente serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL 
(Test of English as a Foreign Language), - Paper based test: 472 
pontos - Computer based test: 150 pontos - Internet based 
test: 52 pontos; TOEIC(Test of English for International Commu-
nication): 496 pontos; IELTS (International English Language 
Testing System): nota 4,5; Cambridge: nível PET, WAP: 50 pontos.

- cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
- cópia da Cédula de Identidade - RG (não é aceita a carteira 

de habilitação para fins acadêmicos);
- cópia do CPF;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do Certificado de Reservista;
- cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
- cópia frente e verso do diploma de curso superior, certifi-

cado de conclusão com colação de grau ou declaração da Ins-
tituição de Ensino de que o candidato cursa o último semestre;

- cópia do histórico escolar do curso superior;
- "curriculum vitae" - modelo obrigatório (disponível no 

site: http://sites.usp.br/quimica-rp/
Formulários);
- duas cartas de recomendação emitida por docentes da 

USP ou de outra Universidade reconhecida pelas agências de 
fomentos.

Para o Nível de Doutorado Direto:
- requerimento de inscrição (disponível no site: http://sites.

usp.br/quimica-rp/ Formulários);
- termo de compromisso do futuro orientador (disponível no 

site: www.ffclrp.usp.br - Pós-Graduação: Formulários);
- declaração de aprovação no Exame de Proficiência em Lín-

gua Inglesa realizado gratuitamente pelo próprio programa em 
datas previamente divulgadas no site http://sites.usp.br/quimica-
-rp/ ou comprovante de inscrição no Exame de Proficiência para 
os dias pré-estipulados neste edital.. Alternativamente serão 
aceitos os seguintes certificados: TOEFL, pontuação: - Paper 
based test: 500 pontos - Computer based test: 190 pontos - 
Internet based test: 64 pontos; IELTS: nota 5,5; Cambridge: nível 
FCE C; Michigan: nível ECPE, WAP: 50 pontos.

- cópia da Certidão de Nascimento e/ou Casamento;
- cópia da Cédula de Identidade - RG (não é aceita a carteira 

de habilitação para fins acadêmicos);
- cópia do CPF;
- cópia do Título de Eleitor;
- cópia do Certificado de Reservista;
- cópia do passaporte para os candidatos estrangeiros;
- cópia frente e verso do diploma de curso superior;
- cópia do histórico escolar do curso superior;
- "curriculum vitae" - modelo obrigatório (disponível no 

site: http://sites.usp.br/quimica-rp/ Formulários);
- duas cartas de recomendação emitida por docentes da 

USP ou de outra Universidade reconhecida pelas agências de 
fomentos.

- uma via do Projeto de Pesquisa.
Os candidatos que se inscreverem com documentação 

incompleta, ou não atenderem as exigências de inscrição da 
Área, terão suas inscrições indeferidas pela coordenação do 
programa.

O processo seletivo constará de uma prova escrita de 
conhecimento em Química Geral, com 4 questões obrigatórias, e 
4 questões específicas nas especialidades Bioquímica, Biotecno-
logia, Química Analítica, Química Inorgânica, Química Orgânica 
e Físico-Química. Serão sugeridas 12 questões específicas, duas 
de cada área, das quais o candidato optará por 4 questões de 
qualquer área. Esta prova terá caráter eliminatório sendo con-
siderados aprovados para ingresso no mestrado, os alunos que 
obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e demonstrarem 
proficiência em língua inglesa.

Candidatos que se submeterem ao exame de ingresso no 
doutorado direto e obtiverem nota superior a 5,0 (cinco) na 
prova escrita serão arguidos por uma banca examinadora acerca 
do seu Currículo Vitae e Projeto de Pesquisa. A comissão avaliará 
o domínio do candidato sobre o assunto de seu plano de pesqui-
sa, os conhecimentos básicos da área, a maturidade científica do 
candidato e a adequação do projeto a um trabalho de doutora-
do. Os membros da comissão atribuirão notas de zero a dez e 
será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual 
ou superior a seis de pelo menos dois membros da comissão.

A prova escrita será realizada no dia 08-12-2017, a partir 
das 08h, com duração mínima de 2 horas e máxima de 4 horas 
no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto, para o ingresso no 1º semestre de 
2018.

A prova do exame de proficiência em língua inglesa será 
realizado no dia 08-12-2017, a partir das 14 até as 16 horas para 
o nível de Mestrado e até 17 horas para o nível de doutorado 
e doutorado direto.

Os candidatos considerados aprovados tanto no Exame 
para ingresso, quanto no exame de proficiência em língua ingle-
sa, escolherão um orientador, a partir de uma lista divulgada 
previamente pelo programa. É recomendado que um contato 
prévio já tenha sido mantido entre o candidato e o futuro 
orientador.

Programa da prova escrita.
Química Geral - Bibliografia sugerida: Loreta Jones e Peter 

Atkins - Princípios da Química: Questionando a vida moderna e 
o meio ambiente.

- Ligações Químicas
- Teoria Atômica
- Estequiometria
- Propriedades Periódicas
- Gases, sólidos e líquidos e mudanças de estado
- Cinética Química
Especialidades:
Bioquímica:
- Enzimas
- Estrutura de Proteínas
- Bibliografia: D.L. Nelson e M.M. Cox. Lehninger - Princípios 

de Bioquímica. 4a. Ed. 2007. Editora Sarvier
Biotecnologia:
- Tecnologia do DNA recombinante Referência: James D. 

Watson; Tania A. Baker; Stephen P. Bell; Alexander Gann; Richard 
Losick; Michael Levine (2006). Biologia Molecular do Gene. 
Quinta edição, Artmed Editora.

- Cinética de processos fermentativos Referência: BORZANI, 
W.; SCHMIDELL, W.; LIMA, U. A.; AQUARONE, E. Biotecnologia 
industrial - fundamentos. São Paulo: Edgard Blücher, 2001.

Química Orgânica:
- Estrutura de compostos orgânicos: propriedades físicas, 

estereoquímica e análise espectrométrica.
- Funções orgânicas: preparação e reações de compostos 

orgânicos.
- Bibliografia Sugerida:
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