
 

 

 

Abertura de Edital para o Programa de Química 
 
O Coordenador da Comissão Coordenadora do Programa de Química do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo, Prof. Dr. Ataualpa Albert Carmo Braga, faz público que as inscrições para o 

processo seletivo de ingresso de Candidatos ao Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto junto ao Programa 

de Pós-Graduação em Química estarão abertas no período de 18 de janeiro de 2023 a 10 de fevereiro de 

2023. As inscrições serão aceitas exclusivamente pelo site http://www.iq.usp.br/posgraduacao/sistema/ 

até o dia 10 de fevereiro de 2023, às 23:59 horas, horário de Brasília. No caso em que as vagas disponíveis 

não sejam completamente preenchidas até o prazo final de inscrição, a Comissão Coordenadora do 

Programa poderá abrir chamadas adicionais. Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: 

ccp@iq.usp.br.  
 
I - Para Inscrição de Candidatos(as) ao Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto.  
Realizar inscrição no site http://www.iq.usp.br/posgraduacao/sistema/ até o dia até o dia 10 de fevereiro 

de 2023, às 23:59 horas. 
 
II – Documentos exigidos na inscrição (devem ser anexados no sistema): 
a) Certificado com nota igual ou superior à média geral das notas obtidas pelos(as) candidatos(as) no Exame 

Unificado de Química – EUQ – chamada 2023/1. Detalhes do EUQ podem ser obtidos diretamente no link 

https://euq.sbq.org.br/. 
b) Cópia da Cédula de Identidade; 
c) Cópia do CPF; 
d) Cópia do Título de Eleitor, juntamente com certidão de quitação eleitoral; 
e) Cópia do Certificado Militar (nos casos determinados por lei); 
f) Cópia da Certidão de Nascimento ou cópia da Certidão de Casamento; 
g) Uma fotografia 3x4 recente. 
 
III – Documentos exigidos no ato da matrícula (podem ser anexados no sistema de inscrição ou 
entregues apenas na matrícula): 
 
III.1 - Candidatos ao Mestrado e Doutorado Direto 
a) Cópia do Histórico Escolar de Graduação; 
b) Cópia do Diploma (frente e verso) ou do Certificado de Conclusão da Graduação com data da Colação 

de Grau; 
c) Declaração de aceite do(a) Orientador(a). 
 
III.2 -  Candidatos ao Doutorado (com título de Mestre) 
Além dos documentos exigidos no item III.1 (a, b, c), devem ser entregues os seguintes documentos: 
d) Cópia do Histórico Escolar do Mestrado; 
e) Certificado de Conclusão Homologado pela CPG do Curso de Mestrado ou Diploma do Mestrado; 
f) Exemplar impresso da Dissertação (encadernado), a ser entregue na Secretaria de Pós-Graduação (Não 

anexar no sistema de inscrição); 
g) Cópia do Parecer da Avaliação da CAPES (do período do mestrado); 
 
OBS: Os documentos originais devem ser fornecidos para conferência no ato da matrícula. Não serão 

aceitas matrículas com a documentação incompleta.  
 
IV – Pagamento da Taxa  
Taxa de inscrição isenta. 
 
V – Ingresso pelo Exame Unificado de Química 
O(A) candidato(a) deve obter nota igual ou superior à média geral das notas obtidas pelos(as) candidatos(as) 

da chamada 2023/1 do Exame Unificado de Química. A média geral das notas do EUQ será considerada 

como equivalente à nota 5,00, valor mínimo necessário para aprovação segundo as normas do Programa de 

Pós-Graduação em Química do Instituto de Química da USP. A inscrição na Prova Conjunta é de 



responsabilidade dos(as) candidatos(as) e deve ser realizada dentro do prazo especificado no link 

https://euq.sbq.org.br/. 

O(A) candidato(a) deverá apresentar Certificado confirmando a nota obtida e a média geral do EUQ para 

inscrição no Processo Seletivo de Ingresso nos cursos de Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto do 

Programa de Pós-Graduação em Química do Instituto de Química da USP. Todos os aspectos referentes à 

preparação, realização, correção e divulgação das notas do Exame Unificado de Química não são de 

responsabilidade do Programa de Pós-graduação em Química e estão estabelecidos em edital próprio 

(consultar https://euq.sbq.org.br/).  
 

VI - Ingresso pelo GRE 
Como alternativa ao Ingresso Exame Unificado de Química, o candidato pode realizar o GRE Subject Test 

na área de Química (subject test: Chemistry, http://www.ets.org/gre/subject/about/content/chemistry). O 

GRE é oferecido em várias localizações nacionais e internacionais. Para ingressar no Mestrado, Doutorado 

ou Doutorado Direto pelo GRE, o aluno deverá obter, no mínimo, uma pontuação de 700. O resultado do 

exame terá validade igual ao prazo estabelecido pelo ETS.  
 
VII - Número de Vagas 
Há 100 vagas no Curso de Química. 
 
VIII - Validade das Provas 
A validade do Exame Unificado de Química, para efeito de matrícula no Mestrado, Doutorado e Doutorado 

Direto no Programa de Química, é de 03 (três) anos corridos, a contar da data de realização do EUQ. 
 
IX - Período de Matrícula 
Os(As) alunos(as) aprovados(as) no Processo Seletivo deverão realizar a matrícula no período a ser 

divulgado pela Secretaria de Pós-Graduação. Os candidatos que pretendem efetuar a matrícula apenas se 

forem contemplados com bolsa devem entregar a carta de aceite do orientador e a documentação exigida 

no item III, neste mesmo prazo, para que sejam incluídos na distribuição de bolsas institucionais.  
 

 

http://www.ets.org/gre/

