O Diretor da Escola de Comunicações e Artes, nos termos do Edital
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 02/02/2018, torna
pública a relação dos candidatos aprovados para ingresso no 2º semestre de
2018, junto ao PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA
INFORMAÇÃO, ALUNOS REGULARES PARA O CURSO DE MESTRADO
PROFISSIONAL EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO.
Os candidatos aprovados deverão comparecer, no dia 03 de julho de 2018,
das 10h às 12h, na secretaria do PPGCI, sala 112, Prédio Principal da ECA,
Av. Lúcio Martins Rodrigues, 443 Cidade Universitária, São Paulo.
Os candidatos aprovados, ou seus representantes legais, deverão
apresentar PRESENCIALMENTE e obrigatoriamente, cópia dos documentos
listados abaixo, conforme consta no Edital do Processo Seletivo:
a)
b)
c)
d)
e)

1 cópia simples e legível da certidão de nascimento e/ou casamento;
1 cópia simples do Certificado de Reservista;
1 cópia simples do título de eleitor;
currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq;
1 cópia do diploma de graduação (frente e verso) ou cópia legível do
certificado de conclusão do curso de graduação com a data da colação
de grau com o atestado de validade nacional do curso;
f) 1 cópia do histórico escolar correspondente ao curso de graduação
concluído;
g) certificado de proficiência em uma das línguas: inglês, francês,
espanhol, com validade não superior a três anos na data da matricula,
nos moldes contidos no item 5 deste edital;
h) candidatos(as) estrangeiros: apresentar cópia RNE ou protocolo com
o número do RNE (SINCRE – Polícia Federal) e certificado de
proficiência em língua portuguesa (CELPE_BRAS) ou certificado
emitido pelo Centro de Línguas/FFLCH/USP - nível intermediário.
CANDIDATOS APROVADOS
Nome

Orientador

Amanda de Souza Ramalho

Rogério Mugnaini

Rafael João da Silva

Vânia Mara Alves Lima
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