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A FACULDADE DE TECNOLOGIA – FT – UNICAMP comunica que estarão 

abertas, no período de 06/02/2018 a 26/02/2018, as inscrições para o processo de 

seleção de candidatos a POSSÍVEIS BOLSAS DE ESTUDO DO PROGRAMA DE 

MESTRADO E DOUTORADO , de acordo com as normas e requisitos do Edital do 

Processo Seletivo do 1o semestre 2018, a saber:  

 

a. Estar regularmente matriculado no curso; 

b. Dedicar-se em tempo integral ao curso;  

c. Ser elegível de acordo com as normas do órgão financiador da bolsa; 

d. Não acumular bolsas de estudos referentes ao desenvolvimento de pesquisa e de 

quaisquer que sejam as agências financiadoras.  

 

Na existência da bolsa a distribuição da mesma seguirá a ordem de classificação dos 

candidatos com relação à nota obtida na prova. A classificação ficará em vigor até a 

realização de um novo processo seletivo. 

 

DA PROVA 

 
A prova será realizada na Faculdade de Tecnologia no dia 27/02/2018 às 19h30min e 

terá duração de duas horas (2 horas). A prova versará sobre os seguintes assuntos: 

 

• Gráficos e funções; 

• Sistema de Equações; 

• Funções Trigonométricas; 

• Geometria Plana; 

• Probabilidade; 



• Raciocínio Lógico e Verbal. 

O candidato que obtiver nota menor que 5.0 (cinco) na prova estará automaticamente 

eliminado do processo. 
 
Referências:  
 
Pré-Cálculo, Boulos P., Makron Books, São Paulo, 1999.  
Fundamentos de Matemática Elementar, Hazzan, S., Atual, 1977.  
Coleção Fundamentos da Matemática Elementar, Iezzi, G., Atual, 2013. 
Iniciação à Lógica Matemática, Alencar Filho, E., Nobel.  
 

Em caso de empate será analisado a produção científica do aluno seguindo os seguintes 

critérios, pela ordem: 

 

1. Artigos publicados em revistas indexadas seguindo os critérios dos QUALIS 

definidos pela CAPES;  

2. Artigos completos publicados em congressos Internacionais; 

3. Artigos completos publicados em congressos Nacionais. 
 

INSCRIÇÃO 
A inscrição para o processo seletivo da bolsa deverá ser feita via correio eletrônico no 
endereço posgrad@ft.unicamp.br até dia 26/02/2018 as 18 horas.  
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