
Calendário do Processo Seletivo 2012/2013. 
 
Publicação do Edital no D.O.U. 
05 de março de 2012. 
 
INSCRIÇÃO 
De 19 a 30 de março de 2012. 
 
I - FASE I (Eliminatória) 
Prova de proficiência em idioma estrangeiro para Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto. 
As provas de proficiência em língua estrangeira serão realizadas nos seguintes dias e horários: 
 

11 de abril de 2012, às 14:30 horas, língua Inglesa; 
12 de abril de 2012, às 09:00 horas, língua Italiana; 
12 de abril de 2012, às 14:30 horas, língua Espanhola; 
13 de abril de 2012, às 09:00 horas, língua Alemã; 
13 de abril de 2012, às 14:30 horas, língua Francesa. 
 

As provas terão duração máxima de 02 (duas) horas. 
Resultado: no sítio da Pós-Graduação da FE-USP no dia 27 de abril de 2012. 
 
II - FASE II (Eliminatória) 
Prova de conhecimento específico (somente para Mestrado e Doutorado Direto) 
Realização: A prova de conhecimentos específicos será realizada no dia 07 de maio de 2012, às 09:00 horas, na 
Faculdade de Educação da USP e terá duração máxima de 03 (três) horas. 
Resultado: no sítio da Pós-Graduação no dia 21 de maio de 2012. 
 
III - FASE III (Eliminatória) (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto) 
Análise dos projetos e currículos dos candidatos 
Realização: de 27 de maio a 06 de junho de 2012 
Resultado da FASE III e convocação para entrevista 
O resultado será divulgado no sítio da Pós-Graduação no dia 13 de junho de 2012.  
 
IV - FASE IV (Eliminatória)  
Entrevistas com os candidatos aprovados na FASE III (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto) 
Realização: de 20 a 26 de junho de 2012. 
Resultado: no sítio da Pós-Graduação da FE-USP no dia 03 de julho de 2012. 
 
V - FASE V – CONFERÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO: 
Entrega da Documentação:  
Os candidatos aprovados na FASE IV deverão apresentar a documentação comprobatória dos títulos de graduação ou 
mestrado, conforme o caso, até o dia 31 de julho de 2012 para quem vai ingressar no segundo semestre de 2012 e até dia 
31/01/2013 para quem vai ingressar no primeiro semestre de 2013. 
 
MATRÍCULA: 
06 e 07 de agosto, para o segundo semestre de 2012; 
 
04 e 05 de março, para o primeiro semestre de 2013. 
 

 
Comissão de Pós-Graduação da FE-USP 

Dezembro de 2011. 
 
 


