CAMPUS DE BAURU
FACULDADE DE CIÊNCIAS
Comunicado
Comunicamos aos interessados que estarão abertas, no período de 04 a 29 de
janeiro de 2016, as inscrições para o Processo de Seleção do Curso de Pósgraduação Lato Sensu, Especialização em Produção Integrada de Frutas, da
Faculdade de Ciências – UNESP – Campus de Bauru, para o preenchimento de 28
vagas.
As inscrições serão realizadas em formulário on-line acessado pelo endereço
eletrônico http:www.fc.unesp.br/cepif. Todas as informações constantes no
formulário de inscrição deverão ser comprovadas através de cópias, organizadas de
acordo com a ordem disposta no formulário.
O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais),
conforme o estabelecido na Resolução UNESP nº 03, de 13 de janeiro de 2012,
deverá ser feito através de boleto bancário que será gerado após preenchimento do
formulário de inscrição. Os candidatos que não conseguirem gerar o boleto de
inscrição ou que não conseguirem pagar a inscrição através do boleto, devem
entrar em contato com a FUNDEB através do telefone (14) 32816038.
Para efetivação da inscrição, a documentação deverá ser enviada por SEDEX ou
entregue na secretaria da Fundação para o Desenvolvimento de Bauru – FUNDEB.
No caso de postagem por SEDEX, a data para postagem deverá ser até o dia
29/01/2016, impreterivelmente, valendo a data do carimbo da postagem dos
Correios.
No caso de entrega na Fundação para o Desenvolvimento de Bauru – FUNDEB, a
documentação deve ser entregue no período de inscrição e no horário de
atendimento das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30 de 2ª a 6ª feira (exceto
feriados), e os documentos em que são exigidas cópias autenticadas poderão ser
substituídos por cópias simples, desde que apresentados os respectivos originais
para comprovação da autenticidade.
As inscrições com documentação postada fora do prazo ou incompleta serão
indeferidas pela Comissão do Processo de Seleção.
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO:
- 01 foto 3x4 recente;
- 01 cópia autenticada (frente e verso) da cédula de identidade (RG). O RG não
pode ser substituído por outro documento visto que nele constam informações
essenciais para o cadastramento do candidato;
- 01 cópia autenticada (frente e verso) do cadastro de pessoas físicas (CPF). O CPF
pode ser substituído pela Carteira Nacional de Habilitação ou pelo RG que já
contenha a numeração do CPF;
- 01 cópia autenticada (frente e verso) do diploma de graduação. O diploma de
graduação poderá ser provisoriamente substituído por atestado ou declaração que
comprove que o candidato concluiu o curso e colou grau, mencionando a data em
que a colação ocorreu;
- 01 cópia autenticada do histórico escolar de graduação;

- 01 cópia simples do formulário de inscrição on-line, contendo a descrição das
atividades lançadas;
- 01 cópia simples do Currículo Lattes acompanhada das cópias simples dos
comprovantes das atividades realizadas que foram lançadas no formulário de
inscrição. As cópias dos comprovantes das atividades devem estar organizadas de
acordo com a ordem disposta no formulário de inscrição. Para cadastrar o currículo
na Plataforma Lattes o candidato deve acessar o link: http://lattes.cnpq.br/, cadastrar
e publicar o currículo antes de gerar a impressão;
- 01 cópia autenticada (frente e verso) do comprovante de pagamento de taxa de
inscrição no valor de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), recolhida por meio de boleto
bancário (gerado pelo sistema de inscrição on-line), conforme o estabelecido na
Resolução UNESP nº 03, de 13 de janeiro de 2012.

CALENDÁRIO:
- Período de inscrições: 04 a 29 de janeiro de 2016
- Seleção: 01 a 05 de fevereiro de 2016
- Resultado: 10/02/2016
- Prazo para recurso: 12/02/2016
- Resultado da análise do recurso: 18/02/2016
- Resultado final do Processo Seletivo: 19/02/2016
- Matrícula: 22 a 26 de fevereiro de 2016

PROCESSO SELETIVO:
O Processo Seletivo constará de análise curricular.
A ATIVIDADE QUE FOR LANÇADA NO FORMULÁRIO, MAS QUE NÃO FOR
COMPROVADA ATRAVÉS DAS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS, NÃO SERÁ
ANALISADA PARA PONTUAÇÃO.
O candidato poderá apresentar pedido de revisão dos pontos/conceitos atribuídos
nos dias 11 e 12/02/2016, no endereço eletrônico http://www.fc.unesp.br/cepif, em
requerimento dirigido ao Coordenador do Curso de Especialização em Produção
Integrada de Frutas e protocolado na Seção de Comunicações/Protocolo.
Após a publicação do resultado, o candidato não selecionado no processo seletivo
terá o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para a retirada da documentação
apresentada. Após este prazo, a documentação será descartada.

INVESTIMENTO:
- Taxa de inscrição: R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
- Matrícula: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)
- Mensalidades: 16 parcelas mensais no valor de R$ 690,00 (seiscentos e noventa
reais) cada

Endereço para encaminhar SEDEX e para obter informações:
Fundação para o Desenvolvimento de Bauru – FUNDEB
Avenida Engenheiro Luiz Edmundo Carrijo Coube, 14-01, Vargem Limpa – Bauru/SP
CEP 17033-360
Indicar no envelope: “Ref. Inscrição – Curso de Especialização em Produção
Integrada de Frutas”

Mais informações:
Seção Técnica de Pós-graduação da Faculdade de Ciências de Bauru
Telefone: (14) 31036077 ou (14) 31036174
E-mail: pgfc@fc.unesp.br
FUNDEB – Fundação para o Desenvolvimento de Bauru
Secretaria dos Cursos de Especialização
Telefone: (14) 32816038 – ramal 6946
E-mail: regina@fundeb.org.br
Endereço eletrônico do curso: http://www.fc.unesp.br/cepif

