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ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO PROCESSO SELETIVO 

PROGRAMA DE PRÉ-MESTRADO EM 

TELECOMUNICAÇÕES E ÁREAS CORRELATAS 

EDITAL PPMT No 01/2021 

A Comissão de Coordenação do Curso da Engenharia Elétrica Ênfase Telecomunicações (CoC-

Teleco) do Departamento de Engenharia de Telecomunicações e Controle (PTC) da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP) torna pública a abertura de inscrições para a 

seleção de candidatos ao Programa de Pré-Mestrado: Telecomunicações e Áreas Correlatas 

(PPMT), para o ano de 2022, e estabelece abaixo as normas para o processo de seleção. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. São elegíveis para participar do processo seletivo do PPMT alunos dos cursos da Escola 

Politécnica na Estrutura Curricular atual (EC3) que atendam o seguinte requisito: 

(i) Tenham concluído 80% dos créditos até o 7o semestre ideal do curso, inclusive. 

1.2. O processo seletivo para o PPMT será realizado em duas etapas: análise de documentação 

e entrevista. 

1.3. Serão oferecidas 10 vagas para o PPMT, não sendo obrigatório o preenchimento total dessas 

vagas. 

1.4. Cabe ao candidato indicar, para ingresso, um potencial orientador da área de concentração 

em Engenharia de Sistemas Eletrônicos (código 3142) entre aqueles que estão oferecendo vagas 

para o PPMT. 

1.5. Após a conclusão do curso de graduação, o aluno do PPMT 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 Sistemas Eletrônicos (código 3142), 

cumprindo todas as exigências do edital publicado à época. 
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1.6. O aluno do PPMT pode realizar o processo de ingresso durante o período do curso. 

1.7. O aluno concluinte do PPMT tem o direito de usar os créditos do PPMT para o mestrado no 

PPGEE, área de concentração em Engenharia de Sistemas Eletrônicos (código 3142), por até 36 

meses após a obtenção dos créditos, conforme o artigo 58 do Regimento da Pós-Graduação da 

USP. 

1.8. Informações sobre atividades, orientadores, linhas de pesquisa, regimento e formulário de 

inscrição estão disponíveis em https://www.lcs.poli.usp.br, no menu “A ÊNFASE->PRÉ-

MESTRADO” 

1.9. O resultado da avaliação obtida pelo candidato no processo seletivo será válido para 

matrícula em 2022. 

1.10. A realização do processo seletivo será coordenada pela CoC-Teleco. 

1.11. Casos omissos serão decididos pela CoC-Teleco 

 

2. Da inscrição 

O período de inscrição e apresentação da documentação vai de 17 de setembro a 8 de outubro 

de 2021, até às 21:00. Os dados e documentos devem ser enviados através do formulário 

https://forms.gle/pywWZNwt7LwYf7tL7. É obrigatória a utilização do email USP (@usp.br) para o 

preenchimento deste formulário.  

Os documentos obrigatórios são: 

–  Formulário de inscrição, em que o candidato deverá indicar o orientador pretendido; 

– Cópia simples do histórico escolar do curso de graduação; 

– Cópia simples do currículo Lattes; 

 

Candidatos(as) que não apresentarem toda a documentação solicitada até a data limite 

estabelecida serão desclassificados. 

https://www.lcs.poli.usp.br/
https://forms.gle/pywWZNwt7LwYf7tL7
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3. Da seleção 

A) Haverá uma comissão de seleção constituída por, no mínimo, 3 docentes, que avaliará a 

documentação dos(as) candidatos(as). Candidatos(as) que tiverem a documentação completa e 

válida terão a sua inscrição deferida. Seus nomes serão divulgados na página eletrônica do 

Programa até o dia 13 de outubro de 2021. 

B) Os candidatos que tiverem as suas inscrições deferidas poderão participar do processo 

seletivo, que será composto pelas seguintes etapas: 

B1) Avaliação curricular: a análise curricular será feita com base na avaliação do currículo Lattes 

e do histórico escolar do(a) candidato(a), visando a verificar seu desempenho acadêmico e 

eventual experiência em pesquisa e produção acadêmica. Também nesta fase, será verificado se 

o candidato atende à condição indispensável para a opção pelo PPMT, qual seja, a de que tenha 

concluído, no mínimo, 80% dos créditos em disciplinas obrigatórias até o 7º semestre ideal do seu 

curso de origem (inclusive); 

B2) Entrevista: os(as) candidatos(as) que atenderem aos requisitos mínimos de 80% dos créditos 

concluídos em disciplinas obrigatórias serão convocados(as) por meio do email informado na ficha 

de inscrição para realização de entrevista, que deverá acontecer no período de 18 a 22 de outubro 

de 2021, visando à complementação da avaliação curricular. 

C) A nota final do(a) candidato(a) será a média aritmética de suas notas obtidas na avaliação 

curricular e na entrevista (ambas com mesmo peso). 

D) Candidatos(as) que obtiverem nota inferior a 7,0 (sete) na nota final serão desclassificados(as). 

E) A lista dos(as) candidatos(as) aprovados(as) no processo seletivo será publicada na página 

eletrônica do Programa no dia 27/10/2021, a partir das 17h00. A divulgação do resultado 

apresentará lista de candidatos aprovados em ordem alfabética. 

F) O candidato aceito deverá confirmar seu interesse em participar do programa até 02/11/2021 

através do email cpanazio@usp.br. Não havendo confirmação, o aluno será excluído do pré-

mestrado e deverá participar do processo de escolha de outro módulo de formação. 
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4. Da matrícula 

A matrícula dos(as) candidatos(as) aprovados(as) ocorrerá segundo os procedimentos 

regimentais para o ano de 2022. Solicita-se que os(as) aprovados(as) acompanhem tais 

procedimentos junto à CoC-Telecomunicações. 


