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Prezados(as) candidatos(as), 
 
 
ATENÇÃO: 
 
Conforme item 5.5 do Edital do Processo Seletivo PPG.ICTMAR (1º semestre/2020): 
 
5.5 - Um Pré-projeto deve ser elaborado pelo(a) candidato(a) em comum acordo com o 
docente-orientador apresentado na carta de aceite. O documento do pré-
projeto deverá ser entregue à Comissão do Processo Seletivo na data estabelecida para 
a realização da Prova Escrita (no caso, dia 03/02/2020, próxima 2ª feira).  

 5.5.1 A Comissão do Processo Seletivo receberá o Pré-projeto em arquivo digital 
(formato PDF) armazenado em pendrive.  

 5.5.2 O arquivo será transferido para armazenamento da Comissão do Processo 
Seletivo do PPG-ICTMar e a mídia retornará ao candidato(a), ao fim da prova.  

 5.5.3 A não entrega do Pré-projeto implicará em desclassificação do 
candidato(a).  

 5.5.4 O Pré-projeto deve ser elaborado em conformidade com o modelo 
apresentado no Anexo 5 (do referido Edital).   

 
PEDIMOS QUE LEIAM COM ATENÇÃO AS DEMAIS INFORMAÇÕES ABAIXO: 

O exame será realizado no dia 03 de fevereiro de 2020, na sala nº 01 - da Unidade I - 
Campus Baixada Santista da UNIFESP - Av Ana Costa, 95 - 2º andar - Vila Mathias - 
Santos/SP, das 14 às 17 horas. 

Comparecer com 30 minutos de antecedência (13h30min), munido dos seguintes 
documentos originais: RG (ou documento com foto válido em território nacional) e CPF, 
além de caneta (azul ou preta), lápis e borracha, BEM COMO A MÍDIA (PEN-DRIVE) para 
transferir o seu Pré-projeto à Comissão do Processo Seletivo. 

O resultado será divulgado por email ou na página do programa no dia 10 de fevereiro de 
2020 a partir das 18 horas, não será informado por telefone. O número de inscrição 
gerado no sistema será a identificação para a obtenção dos resultados. 

Os candidatos aprovados nesta etapa farão entrevistas, análise de currículo e pré-
projeto a partir do dia 18 de fevereiro de 2020.   

Boa Prova ! 

 
 

Coordenação do PPG Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (PPG.ICTMAR) 
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 
 


