
Doutorado em Astrofísica e Física Computacional 
 
1ª. Fase (eliminatória): Análise de Documentos (currículo e histórico escolar). Data: 
04/11/2019. 
 
2ª. Fase (eliminatória): Prova escrita* sobre física básica e cálculo básico. Data: 
07/11/2019, ás 14h00. 
(*) A prova escrita pode ser substituído pelo Exame Unificado de Pós-graduações em 
Física. Candidatos que fizerem o exame devem apenas avisar a coordenação do 
programa. 
 
3ª. Fase: Apresentação de resultados de trabalhos anteriores e projeto de pesquisa do 
doutorado. Data a ser agendada pela comissão após a 2ª. Fase. 
 
Divulgação dos resultados: 22/11/2019. 
 
Inscrições abertas 
 
A inscrição será confirmada somente após o recebimento dos documentos (ver lista 
abaixo), que devem chegar na secretaria de pós-graduação até o dia 31/10/2019. 
 
Documentos: 
- Duas fotos 3 x 4 recentes; 
- Cópias autenticadas do CPF e RG;  
- Cópias autenticadas dos Diplomas ou Certificados de Graduação e do Mestrado; 
- Cópias autenticadas dos Históricos Escolares da graduação e do Mestrado; 
- Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casamento; 
- Cópia simples do comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
- Currículo Lattes atualizado (Plataforma Lattes - CNPq); 
- Duas cartas de recomendação; 
- Comprovante de proficiência em língua estrangeira; 
- Carta de aceite do orientador; 
- 2 vias do Projeto de pesquisa. 
 
Os documentos devem ser enviados para: 
Secretaria de Pós Graduação Liberdade  
Galvão Bueno, 868  
Liberdade - São Paulo - SP  
Cep: 01506-000 
 
Nº de Vagas: 5 vagas por ano 
 
Periodicidade de Seleção: fluxo continuo 
 
Aulas: segunda à sexta-feira, período matutino e vespertino. 
 
Local: Campus Liberdade 



 
Período de Matrícula: de 25/11/2019 até 28/02/2020 
 
Início das aulas: 01/03/2020 
 
Valor da mensalidade: R$ 950,00 mensais.  
 
Bolsas Institucionais: o programa possui uma cota adicional de 15 bolsas da própria 
instituição. Para maiores informações entre em contato com ppg.afc@unicid.edu.br 
  
Mais Informações: 
Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa  
Telefone: 3385-3015 / 3385-3012 
E-mail:  ppg.afc@unicid.edu.br 
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