UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE COMPUTAÇÃO
Comissão de Pós-Graduação

A FEEC - UNICAMP torna público aos interessados que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de
ingresso de alunos regulares com início no Primeiro Semestre letivo de 2018 no Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica da FEEC-UNICAMP.
O programa oferece cursos de mestrado e doutorado nas áreas de concentração: Automação (AA); Eletrônica,
Microeletrônica e Optoeletrônica (AC); Engenharia Biomédica (AD); Engenharia de Computação (AE); Energia
Elétrica (AF) e Telecomunicações e Telemática (AG).
O período de inscrição é de 20/08/2017 a 30/09/2017. Não serão aceitas solicitações fora de prazo. A
inscrição é feita exclusivamente pelo Sistema de Gestão Acadêmica da UNICAMP, acessível a partir da página
da CPG-FEEC-UNICAMP (Alunos Regulares → Ingresso) ou da página da Diretoria Acadêmica – DAC/Unicamp
(página inicial → serviços online → alunos → SIGA – ingresso na pós-graduação).
A seleção dos alunos regulares é feita de forma independente em cada departamento da FEEC. Por isso, os
candidatos poderão indicar até dois departamentos que melhor atendam os seus interesses de pesquisa,
assinalando-os em ordem de prioridade na ficha de inscrição.
Os candidatos devem consultar a página da CPG-FEEC para identificar os departamentos que desenvolvem
projetos nas áreas de concentração e nas linhas de pesquisa de seu interesse. Recomenda-se também
consultar a lista de docentes com as palavras chaves e informações para contato.
De acordo com a Instrução CPG-FEEC 42, a seleção dos candidatos aos cursos de pós-graduação da FEEC
baseia-se na análise de documentos, cujas cópias digitalizadas (preferencialmente no formato PDF) devem ser
enviadas por e-mail à CPG/FEEC (cpg@fee.unicamp.br) no período de inscrição. No assunto do e-mail, indicar
nome, o departamento (DCA, DEB, DECOM, DSE, DSIF) de sua preferência e o curso pretendido (Mestrado ou
Doutorado). Exemplo: João da Silva, DCA, Mestrado
Documentos e informações que devem compor o e-mail:
- Formulário de inscrição (gerar arquivo pdf a partir do formulário online da DAC, depois de completar)
- Currículo (preferencialmente, o currículo Lattes no formato PDF)
- Histórico escolar de graduação e de pós-graduação (este último no caso de candidatos ao curso de
Doutorado)
- Diploma/Certificado de conclusão/Declaração de provável formando/Declaração de defesa de Mestrado
(este último no caso de candidatos ao curso de Doutorado)
- Inclua no corpo do seu e-mail para cpg@fee.unicamp.br a indicação de duas pessoas para referência (por
exemplo, ex-professores), fornecendo nome, e-mail e instituição.
Eventualmente, poderão ser agendadas entrevistas com os candidatos. A CPG/FEEC recomenda que os
candidatos entrem em contato com os professores do(s) departamento(s) de seu interesse, visando prover
informações adicionais que auxiliem no processo de seleção. É importante levar em conta que o número de
vagas para novos alunos varia a cada período letivo, segundo a disponibilidade de orientação existente em
cada departamento, e que a CPG estabelece um limite de orientados por docentes (Instrução CPG-FEEC 34).
O resultado do processo seletivo será divulgado exclusivamente na página da CPG-FEEC na segunda quinzena
de Dezembro/2017. Dúvidas sobre o procedimento de inscrição podem ser sanadas junto à secretaria da CPGFEEC.

