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Edital de Processo Seletivo 2016 

Edital n° 595/2015. 

O Magnifico Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo - IFSP, no uso de suas atribuições, torna público o presente Edital, contendo 
normas do processo seletivo para o  ingresso no curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 
em nível de Especialização, em “Álcool e Açúcar: das matérias-primas à produção e 
análise de qualidade”, a ser ministrado no Campus Matão, a partir do 1° Semestre de 
2016, conforme resolução n° 462 de 7 de Outubro de 2011, modificada pela resolução 
nº 105 de 02 de Setembro de 2014.  

1. DO CONTEÚDO E DURAÇÃO DO CURSO  

1.1. O Curso de Pós-Graduação Lato sensu em Álcool e Açúcar: das matérias primas 
à produção e análise de qualidade, terá duração de 400 horas oferecidas por meio de 
aulas presenciais às sextas-feiras no período noturno, das 19h às 23h, e aos 
sábados das 8h às 12h durante ano letivo de 2016 conforme calendário acadêmico 
do IFSP Campus Matão. A esta carga horária, soma-se 40 horas referentes às 
atividades obrigatórias de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Diante 
disto, a carga horária total dos componentes curriculares será de 440 h. A duração do 
curso será de 3 semestres (2 semestres disciplinas e 1 semestre preparação e 
defesa do TCC), mas de acordo com a Organização Didática dos Cursos ofertados 
pelo IFSP – Resolução nº 899, de 02 de julho de 2013, o prazo máximo do curso de 
Pós-graduação será o último dia letivo de 2017. 



1.2. O Curso a ser oferecido terá as seguintes disciplinas com as respectivas cargas 
horárias:  

Disciplinas CH 
(horas) 

Teoria 
Prática 

Período (2016) Semanas 

Noções de Bioquímica e 
Microbiologia. 

40 T/P 12/fev a 05/mar 4 

Ecofisiologia de Plantas com 
Potencial para Produção de Etanol 

20 T/P 11/mar a 19/mar 2 

Produção de Cana de Açúcar 80 T/P 01/abr a 21/mai 8 

Conversão Energética da Biomassa 20 T 03/jun a 11/jun 2 

Industrialização da Cana-de-Açúcar 40 T/P 17/jun a 08/jul 4 

Leitura e Produção de Textos 40 T/P 29/jul a 20/ago 4 

Fermentação Industrial e 
Tecnologias Sucroalcooleira 

40 T/P 26/ago a 17/set 4 

Controle Microbiológico e Químico 
no Processo Produtivo 

40 T/P 23/set a 14/out 4 

Caracterização e Controle de 
Qualidade do Etanol de acordo com 
a ANP 

40 T/P 21/out a 19/nov 4 

Análise de Resíduos em Águas e 
Efluentes 

20 T/P 25/nov a 03/dez 2 

Política e Gestão Ambiental 20 T 09/dez a 17/dez 2 

 

1.3. Para receber o Certificado de Conclusão os alunos deverão apresentar nota igual 
ou superior a 6,0 e frequência de, no mínimo, 75% da carga horária em todas as 
disciplinas, além de ser aprovado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 
conforme a Organização Didática dos Cursos ofertados pelo IFSP – Resolução nº 899, 
de 02 de julho de 2013;  

1.4. O aluno que não cumprir todas as exigências previstas no item 1.3 NÃO terá direito 
a nenhum tipo de certificado. 

2. DA INSCRIÇÃO  

2.1. A inscrição será gratuita e realizada, exclusivamente, no endereço eletrônico 
http://mto.ifsp.edu.br no período de 01 a 11 de dezembro de 2015.  

2.2. Em caso de duvidas o candidato poderá solicita-la pessoalmente ou por e-mail ou 
telefone na Coordenadoria de Pós-Graduação – Campus Matão - Instituto Federal de 
São Paulo-Campus Matão, Rua Stefano D’Avassi, 625, Nova Cidade, CEP 15991-502, 
Matão-SP, Telefone: (16) 3506-0723, E-mail: srsousa@ifsp.edu.br 

2.2.1. Somente serão consideradas as inscrições com a data de envio até dia 11 de 
dezembro de 2015. Inscrições enviadas após esta data serão automaticamente 
indeferidas. 

2.3. Para efetivar a inscrição o candidato deverá:  



2.3.1. Ler, conhecer e interpretar o edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos, consultando o Projeto Pedagógico do Curso 
(http://mto.ifsp.edu.br/index.php/especializacao-em-alcool-e-acucar), Organização didática e normas 
acadêmicas (http://ifsp.edu.br). Uma vez efetivada a inscrição não será permitida a sua 
alteração. 

2.3.2. Preencher o formulário eletrônico (http://mto.ifsp.edu.br) com os dados constantes no 
Anexo 2 e enviar. 

2.4. A inscrição será deferida somente se: o candidato receber um e-mail confirmando 
a inscrição até a data de 15 de dezembro de 2015, caso não receba, deve entrar em 
contato com a Coordenadoria de Registros Escolares, E-mail: 
cresuperior.mto@ifsp.edu.br ou creifspmatao@gmail.com, Telefone: (16) 3506-0700 

2.5. É de exclusiva responsabilidade do candidato a informação dos dados cadastrais 
exigidos no ato de inscrição, sob as penas da lei, pois fica subentendido que, no 
referido ato, o mesmo tenha o conhecimento pleno do presente Edital e a ciência de 
que preenche todos os requisitos.  

2.6. O candidato com deficiência e/ou restrições físicas temporárias que 
necessitar de condições especiais para a realização das provas, deverá solicitá-la 
formalmente, no ato do preenchimento do formulário eletrônico indicando claramente 
quais são os recursos especiais básicos necessários.  

2.6.1. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de 
viabilidade e de razoabilidade.  

2.7. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do candidato.  

2.8. Os candidatos deferidos e indeferidos a prova de seleção estarão disponíveis 
no site http://mto.ifsp.edu.br, a partir da data de 17 de dezembro de 2015. 

3. DA PROVA DE SELEÇÃO  

A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas.  

3.1. A primeira etapa consistirá de uma redação de caráter eliminatório e 
classificatório e constará de temas da área de Agroenergia, com conteúdo relacionado 
à produção de álcool e açúcar.  

3.1.1. A redação será realizada no dia 10 de janeiro de 2016, das 9:00h às 12:00h 
(Horário de Brasília), no Campus IFSP Matão.  

3.1.2. O candidato deverá apresentar-se no local da prova com 30 (trinta) minutos de 
antecedência, munido de documento de identificação oficial com foto e dos 
documentos relacionados para a segunda fase.  



3.1.3. A redação deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não 
sendo permitida a interferência e (ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso 
de candidato que tenha solicitado atendimento especial para a realização das provas. 
Nesse caso, se houver necessidade, o candidato será acompanhado por um agente 
do IFSP devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.  

3.1.4. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os 
candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e (ou) similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, 
inclusive códigos e (ou) legislação.  

3.1.5. Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a realização das 
provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone 
celular, aparelhos de reprodução de áudio ou vídeo, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de 
alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc... 

3.1.6. O IFSP recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no 
subitem anterior, no dia de realização das provas. O IFSP não ficará responsável pela 
guarda de quaisquer dos objetos supracitados e também não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
realização das provas, nem por danos neles causados.  

3.1.7. O candidato será eliminado do certame quando, durante a sua realização:  

a. for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

b. utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, 
notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou que se 
comunicar com outro candidato;  

c. for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, 
walkman, aparelhos de reprodução de áudio ou vídeo, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc...  

d. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 
das provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;  

e. fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;  

f. recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para 
a sua realização;  

g. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

h. ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou as 
folhas de textos definitivos;  



i. descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas 
ou nas folhas de textos definitivos;  

j. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido;  

k. utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do certame;  

l. não permitir a coleta de sua assinatura e (ou) de sua impressão digital.  

3.2. A segunda etapa terá caráter classificatório e será realizada por meio de análise 
de currículo, que deverá ser entregue acondicionado em envelope lacrado e 
identificado, na data e horário de realização da prova escrita.  

3.2.1. O currículo deverá conter a respectiva cópia da documentação comprobatória.  

3.2.2. Candidatos que não fizerem a entrega do currículo na data da prova escrita não 
poderão fazê-lo a posteriormente e não pontuarão neste item.  

3.2.3. Cada uma das etapas anteriormente descritas equivalerá a 100 (cem) pontos, 
totalizando 200 (duzentos) pontos.  

3.2.4. Para a análise de títulos serão seguidos os critérios de pontuação constantes 
no Anexo 1.  

4. DA CLASSIFICAÇÃO  

4.1. Estarão eliminados definitivamente deste processo seletivo os candidatos que 
tiverem faltado ou obtido aproveitamento abaixo de 60% na prova escrita (primeira 
etapa). 

4.2. A análise de currículo (segunda etapa) somente será realizada para os candidatos 
que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 60% na prova escrita. 

4.3. A classificação geral dos candidatos será em forma decrescente de acordo com a 
somatória dos pontos obtidos na prova escrita e análise de currículo. 

4.4. Havendo empate na pontuação, serão adotados os seguintes critérios de 
desempate para fins de classificação: 

a. maior nota na prova escrita;  

b. maior idade. 

4.5. A classificação final será divulgada a partir do dia 18 de janeiro de 2016, no 
mural do Campus Matão e no site do IFSP- Matão: http://mto.ifsp.edu.br/ 

5. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

5.1. As vagas serão preenchidas pelos 50 (cinquenta) melhores colocados de acordo 
com a classificação publicada. 



5.2. Não havendo o preenchimento total das vagas na primeira chamada, os 
candidatos serão convocados, através do mural do Campus Matão e do site do IFSP- 
Matão (http://mto.ifsp.edu.br/), por ordem de classificação, para efetivação da matrícula até o 
total preenchimento das vagas. 

5.3. Caso o candidato seja convocado em novas chamadas, deverá comparecer à 
Coordenadoria de Registros Escolares do Campus Matão, nas datas e horários 
divulgados, munido dos documentos relacionados no item 6.2.2. para realizar sua 
matrícula. O não comparecimento do candidato para matrícula neste prazo, implicará 
em sua desclassificação definitiva do processo seletivo.  

6. DAS CONVOCAÇÕES PARA MATRÍCULA  

6.1. As matrículas deverão ser realizadas na Coordenadoria de Registros 
Escolares do IFSP - Campus Matão, situada à Rua Stefano D’Avassi, 625, Nova 
Cidade, CEP 15991-502, Matão-SP, no horário das 08:00h às 17:00h dos dias 27 
a 28 de janeiro de 2016.  

6.2. A efetivação da matrícula será realizada mediante os seguintes procedimentos:  

6.2.1. Preenchimento da ficha de matrícula;  

6.2.2. Apresentação obrigatória de:  

a. RG (original e cópia);  

b. CPF (original e cópia);  

c. Duas fotos 3x4 recentes e coloridas;  

d. Diploma ou declaração ou certificado de conclusão do Curso de Graduação e 
Histórico Escolar (original e cópia);  

e. Título de eleitor, para os maiores de 18 anos (original e cópia);  

f. Documento que comprove estar em dia com as obrigações militares, para os 
maiores de 18 anos do sexo masculino (original e cópia);  

g. Comprovante de residência (cópia);  

h. É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento do 
formulário de inscrição. 

6.3. Para a conclusão da matrícula o aluno deverá observar os seguintes itens:  

6.3.1. Estando completa a documentação, somente o responsável legal ou portador 
de procuração por ele outorgada poderá assinar o pedido de matrícula ao IFSP – 
Campus Matão.  

6.3.2. A falta de qualquer documento exigido implicará perda do direito à matrícula.  

6.4. Para efetivação da matrícula, os candidatos chamados em novas convocações 
deverão cumprir os mesmos procedimentos estabelecidos neste Edital, comparecendo 
no local e no horário e data divulgados por ocasião das novas chamadas. 



7. Cronograma do processo seletivo 

Atividade Data Item do 
edital 

Período de Inscrição 01 a 11 de dezembro de 2015 2.1 

Confirmação da inscrição por e-mail Até 15 de dezembro de 2015 2.4 

Divulgação dos candidatos a seleção 17 de dezembro de 2015 2.8 

Primeira etapa da seleção (prova) 10 de janeiro de 2016 3.1 

Segunda etapa (entrega documentos) 10 de janeiro de 2016 3.2 

Classificação final 18 de janeiro de 2016 4.5 

Matrícula 27 e 28 de janeiro de 2016 6. 

Início das aulas 12 de ferreiro de 2016 1.2 

 

8. DAS NORMAS COMPLEMENTARES  

8.1. Será eliminado do processo de seleção o candidato que se utilizar de meios ilícitos 
para realizá-lo ou desrespeitar as normas contidas neste Edital.  

8.2. O candidato não poderá, sob pretexto algum, ausentar-se do local onde estiver 
realizando a prova. 

8.3. Não haverá 2ª chamada das provas, sob quaisquer alegações, nem recontagem 
de pontos ou vista de provas corrigidas.  

8.4. Em qualquer momento do processo seletivo, em caso de dúvida, os candidatos 
poderão dirigir-se à Coordenadoria do Curso de Pós-Graduação.  

8.5. Fica eleito o foro da Justiça Federal do Município de Matão/SP, com exclusão e 
renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para dirimir questões 
oriundas do presente processo seletivo.  

9. INFORMAÇÕES  
Coordenadoria de Pós-Graduação – Campus Matão (EAA/IFSP/Matão) 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo  
Campus Matão 
Rua Stefano D’Avassi, 625, Nova Cidade, CEP 15991-502, Matão-SP 
Telefone: (16) 3506-0723 
E-mail: srsousa@ifsp.edu.br 
 

Matão-SP, 23 de outubro de 2015.  

 

Antonio Eduardo Modena 
 Reitor do Instituto Federal de São Paulo  



Anexo 1  

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO DOS CANDIDATOS AO CURSO: 
“Álcool e Açúcar: das matérias primas à produção e análise de qualidade”.  

 

Iniciação Científica 05 pontos/semestre 

Participação em Congressos/ Jornadas/Workshops - 
Científicos  

01 pontos/participação 

Apresentação de trabalho em Congressos/ 
Jornadas/Workshops - Científicos  

02 pontos/apresentação. 

Jornadas/Workshops - Científicos Apresentação oral 
em Congressos/ 

04 pontos /apresentação; 

Jornadas/Workshops - Científicos Artigos científicos 
publicados 

20 pontos/artigo; 

Patentes Registradas 50 pontos/patente; 

Capítulos de livro 20 pontos/capítulo; 

Livros publicados 40 pontos/livro; 

Experiência profissional na área de Agroenergia 10 pontos/semestre; 

Graduação na área de Agroenergia*** 20 pontos 

Experiência Docente 02 pontos/300 horas aula/ 
(máximo 20 pontos) 

Curso de especialização (Com no mínimo 360 h) 20 pontos 

Curso de mestrado 30 pontos 

Cursos de extensão (mínimo 180 h) 10 pontos 

Curso de Doutorado 50 pontos 

 

*É solicitado aos candidatos que não façam a entrega de documentação original; 
**Recomenda-se que sejam entregues apenas comprovantes dos itens acima listados.  

***Os cursos considerados serão estabelecidos pela Comissão de Avaliação. 

 

CONTEÚDO A SER ABORDADO NA PROVA DE SELEÇÃO: Temas relacionados à 
cadeia produtiva de Álcool e Açúcar.  

 

Fontes sugeridas: Artigos científicos; resoluções governamentais e bases de dados 
científicos da rede mundial de computadores.  



Anexo 2 

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização, em Álcool e 
Açúcar: das matérias-primas à produção e análise de qualidade. 

Ficha de Inscrição 

Nome: ____________________________________________________________ 

RG: ______________________________________________________________ 

CPF: _____________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________________________ 

CEP: ______________________________________________________________ 

Fone (Res): _________________________________________________________ 

Fone (Trab.): _________________________________________________________ 

Cel. :_______________________________________________________________ 

Data Nascimento: _____________________________________________________ 

Curso de Graduação: __________________________________________________ 

VOCE E PORTADOR DE ALGUMA NECESSIDADE ESPECIAL? CASO SIM, QUAL?  

____________________________________________________________________ 

Eu, _____________________________________________________________ 

estou de acordo com o Edital _____/2014 do processo seletivo do Curso de Pós-
graduação Lato Sensu em nível de Especialização em Álcool e Açúcar: das matérias-
primas à produção e análise de qualidade e seus anexos, Organização Didática, 
Regimento Interno e Normas Acadêmicas desta Instituição Federal (disponíveis no 
sitio www.ifsp.edu.br). Sendo assim, venho respeitosamente requerer a V. Sª. 
INSCRIÇÃO no processo seletivo para preenchimento das vagas do Curso presencial 
de Pós-graduação Lato Sensu em nível de Especialização em Álcool e Açúcar: das 
matérias-primas à produção e análise de qualidade.  

 

Nestes termos, peço deferimento.  

 

Matão, ____/_______/______ 

 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO 


