UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DE ALIMENTOS

RETIFICAÇÃO 1 - EDITAL CPG/FEA Nº 08/2021
Edital de Retificação aprovado “ad referendum” (Ato Interno CPG/FEA nº 156/2021)
pela Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA)
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
I.

ONDE SE LÊ:

2.1- Para o processo seletivo de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Alimentos
referente ao 1º Semestre do ano acadêmico de 2021, foram abertas 20 vagas, sendo 10 para o
Mestrado e 10 para o Doutorado.

LEIA-SE:
2.1- Para o processo seletivo de Mestrado e Doutorado em Engenharia de Alimentos
referente ao 1º Semestre do ano acadêmico de 2022, foram abertas 20 vagas, sendo 10 para o
Mestrado e 10 para o Doutorado.

II.

ONDE SE LÊ:

4.7. É de responsabilidade do candidato entrar em contato com a secretaria de pósgraduação e/ou Comissão do Programa (através do e-mail: ppgtafea@gmail.com) em
tempo hábil para obter informações ou esclarecimentos.

LEIA-SE:
4.7. É de responsabilidade do candidato entrar em contato com a secretaria de pósgraduação e/ou Comissão do Programa (através do e-mail: dfbarbin@unicamp.br) em
tempo hábil para obter informações ou esclarecimentos.

III.

ONDE SE LÊ:

5.1 - DOCUMENTOS PARA O MESTRADO:
a.

Ficha de inscrição on-line devidamente preenchida e em arquivo PDF. Disponível

apenas no período de inscrição: https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/
(...)
c. Diploma de graduação. Só serão aceitos diplomas devidamente registrados pelo MEC, com
validade nacional e data da colação de grau. Caso o(a) candidato(a) ainda não possua o
diploma, deverá anexar o Certificado de Conclusão de curso de graduação reconhecido pelo
MEC, com data da colação de grau (arquivo único em PDF).

LEIA-SE:

5.1 - DOCUMENTOS PARA O MESTRADO:
a.

Ficha de inscrição on-line devidamente preenchida e em arquivo PDF.

Disponível

apenas

no

período

de

inscrição:

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/
(...)
c. Diploma de graduação (frente e verso). Só serão aceitos diplomas devidamente
registrados pelo MEC, com validade nacional e data da colação de grau. Caso o(a)
candidato(a) ainda não possua o diploma, deverá anexar o Certificado de Conclusão
de curso de graduação reconhecido pelo MEC, com data da colação de grau (arquivo
único em PDF).

IV.

ONDE SE LÊ:

5.2 - DOCUMENTOS PARA O DOUTORADO:

a.

Ficha de inscrição on-line devidamente preenchida. Disponível apenas no período de

inscrição: https://www1.sistemas.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/
(...)

d. Diploma de graduação. Só serão aceitos diplomas devidamente registrados pelo

MEC, com validade nacional e data da colação de grau. Caso o(a) candidato(a) ainda
não possua o diploma, deverá anexar o Certificado de Conclusão de curso de
graduação reconhecido pelo MEC, com data da colação de grau (arquivo único em
PDF).

LEIA-SE:
5.2 - DOCUMENTOS PARA O DOUTORADO:

a. Ficha de inscrição on-line devidamente preenchida. Disponível apenas no período
de inscrição: https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/ingresso/candidato/
(...)
d. Diploma de graduação (frente e verso). Só serão aceitos diplomas devidamente
registrados pelo MEC, com validade nacional e data da colação de grau. Caso o(a)
candidato(a) ainda não possua o diploma, deverá anexar o Certificado de Conclusão
de curso de graduação reconhecido pelo MEC, com data da colação de grau (arquivo
único em PDF).

V.

ONDE SE LÊ:

6.1.1 - A primeira fase constará de análise do Currículo Lattes e histórico escolar da
graduação e/ou mestrado. O resultado dessa fase será divulgado no website da PósGraduação da FEA (https://www.posgraduacao.fea.unicamp.br/), até o dia 20 de
novembro, às 18:00 horas.

LEIA-SE:
6.1.1 - A primeira fase constará de análise do Currículo Lattes e histórico escolar da
graduação e/ou mestrado. O resultado dessa fase será divulgado no website da PósGraduação da FEA (https://www.posgraduacao.fea.unicamp.br/), até o dia 22 de
novembro, às 18:00 horas.

VI.

ONDE SE LÊ:

6.1.3 - A segunda fase constará de arguição técnica e do currículo, de forma
presencial ou à distância, com banca composta, no mínimo, por 2 professores do
Programa e que ocorrerá no período de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021,
conforme agendamento a ser divulgado no website da Pós-Graduação da FEA
(https://www.posgraduacao.fea.unicamp.br/). O resultado dessa fase será divulgado no
website da Pós-Graduação da FEA (https://www.posgraduacao.fea.unicamp.br/), até o
dia 07 de dezembro de 2021, às 18:00 horas

LEIA-SE:

6.1.3 - A segunda fase constará de arguição técnica e do currículo, de forma
presencial ou à distância, com banca composta, no mínimo, por 2 professores do
Programa e que ocorrerá no período de 29 de novembro a 03 de dezembro de 2021,
conforme agendamento a ser divulgado no website da Pós-Graduação da FEA
(https://www.posgraduacao.fea.unicamp.br/). O resultado dessa fase será divulgado no
website da Pós-Graduação da FEA (https://www.posgraduacao.fea.unicamp.br/), até o
dia 07 de dezembro de 2021, às 18:00 horas

VII.

ONDE SE LÊ:

6.4 - O candidato poderá ser excluído do processo de seleção, em qualquer uma das suas
fases, caso seja verificado que a documentação enviada não atende o disposto nos item
5 do presente edital.

LEIA-SE:
6.4 - O candidato poderá ser excluído do processo de seleção, em qualquer uma das suas
fases, caso seja verificado que a documentação enviada não atende o disposto no item 5
do presente edital.

VIII.

ONDE SE LÊ:

CRONOGRAMA

Atividade

Período

Período de Inscrições

De 14 de outubro a 07 de novembro.

Homologação das inscrições

Até o dia 10 de novembro de 2021.

1ª fase - Análise de Curriculo

De 10 a 20 de novembro de 2021

(Mestrado e Doutorado) e convocados
para arguição
Período para Recurso – 1ª fase

Até o dia 22 de novembro de 2021

Resultado dos Recursos – 1ª fase

24 de novembro de 2021

Lista dos convocados para Arguição

20 de novembro de 2021 (24 de
novembro após recursos) até 18h00m.

Período de Arguições

29 de novembro a 03 de dezembro de
2021

Divulgação do Resultado Final

07 de dezembro de 2021, até as 18h00m

Periodo para Recurso

Até 09 de dezembro de 2021

Resultado dos recursos

Até 10 de dezembro de 2021

Matrícula

Conforme calendário divulgado pela
DAC

LEIA-SE:
CRONOGRAMA
Atividade

Período

Período de Inscrições

De 14 de outubro a 07 de novembro.

Homologação das inscrições

Até o dia 10 de novembro de 2021.

1ª fase - Análise de Curriculo

De 10 a 20 de novembro de 2021

(Mestrado e Doutorado) e convocados
para arguição
Período para Recurso – 1ª fase

Até o dia 22 de novembro de 2021

Resultado dos Recursos – 1ª fase

24 de novembro de 2021

Lista dos convocados para Arguição

22 de novembro de 2021 (24 de
novembro após recursos) até 17h00m.

Período de Arguições

29 de novembro a 03 de dezembro de
2021

Divulgação do Resultado Final

07 de dezembro de 2021, até as 17h00m

Periodo para Recurso

Até 09 de dezembro de 2021

Resultado dos recursos

Até 10 de dezembro de 2021

Matrícula

Conforme calendário divulgado pela
DAC
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