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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2013-02
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica abre inscrições para o processo seletivo de
ingresso no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Espírito
Santo, no segundo semestre de 2013. O processo será regido pelas regras constantes no presente
Edital.

1. DOS ALUNOS REGULARES

Alunos regulares são aqueles alunos com inscrição plena, ou seja, que se matriculam no Mestrado
visando obter os créditos exigidos em disciplinas e a assistência de um(a) professor(a) orientador(a) para
desenvolver a pesquisa para sua Dissertação de Mestrado. O aluno regular deve concluir sua
dissertação no prazo máximo de vinte e quatro (24) meses.

2. DO NÚMERO DE VAGAS

O Curso de Mestrado em Engenharia Mecânica - PPGEM/UFES oferece 2 Áreas de Concentração e
dentro delas, 6 (seis) linhas de pesquisa.
Cada candidato(a) deve necessariamente optar por uma única Linha de Pesquisa.
Abaixo estão as linhas de pesquisa e o número máximo de candidatos por linha de pesquisa.
Informamos, no entanto, que o PPGEM se reserva o direito de não completar o número máximo de
vagas.

ALUNO REGULAR
Área de Concentração

CIÊNCIAS MECÂNICAS

Linhas de Pesquisa

Vagas

Dinâmica dos Fluidos

5

Métodos matemáticos e computacionais aplicados a Ciência e Engenharia

5

Sistemas e Processos Térmicos

4

Corrosão

4

Materiais Avançados

1

Tribologia

1

CIÊNCIA E ENGENHARIA
DOS MATERIAIS

Esta versão não substitui a publicada no mural da Secretaria do Programa

Edital – página 1

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRÍTO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. Período de inscrição:

20 de junho a 05 de julho de 2013

3.2. Local das inscrições:
Universidade Federal do Espírito Santo – Centro Tecnológico
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Prédio CT VI – Sala 206 (1° andar)
Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória – ES

CEP: 29075-910

Tel: +55 (27) 4009-2326 + 5028 (ramal voip)
Atendimento: Segunda a sexta-feira, de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00

3.3. Inscrições por procuração:
Será permitida a inscrição por procuração, devendo o procurador estar munido do respectivo instrumento
de outorga (original) e de documento oficial de identidade (com foto).

3.4. Inscrições por correio:
Será aceita inscrição por correio, desde que a documentação enviada seja entregue no Serviço de
Protocolo da Universidade dentro do período de inscrição (item 3.1). A documentação, exceto as cartas
de referência mencionadas na letra “i” do item 4.2, deverá ser enviada para:
Universidade Federal do Espírito Santo – Centro Tecnológico
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória - ES - Brasil
CEP: 29075-910

4. DOS REQUISITOS PARA A ACEITAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1. Da formação escolar do candidato:
Para ingresso no Programa o candidato deve ser bacharel em engenharias, bacharel ou licenciado
em química, física ou matemática, estando, de antemão, reservado ao Programa o direito de exigir,
como condição de admissão, que o candidato curse disciplinas de nivelamento a fim de preencher
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deficiências em sua formação.

4.2. Dos documentos exigidos:
Para o processamento do pedido de admissão o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:
a. Formulário de Pedido de Admissão devidamente preenchido, disponível para download na página do
PPGEM.
b. Cópia simples do Diploma de conclusão do curso de Graduação;
c. Cópia simples do Histórico Escolar do curso de Graduação com coeficiente de rendimento;
d. Declaração da universidade com o coeficiente de rendimento ponderado caso não conste do Histórico
Escolar;
e. 1 (uma) foto 3 x 4 recente;
f. Curriculum Vitae documentado (deve comprovar tudo o que for informado no Currículo);
g. Cópia simples da Carteira de Identidade e do CPF;
h. Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral, se brasileiro maior de 18 anos;
i. Duas cartas de recomendação, no modelo indicado, com avaliação de professores ou pesquisadores
de instituições de ensino superior, ou de pesquisa, reconhecidas. Modelo disponível para download na
página do PPGEM.

Notas importantes:
1)

Não serão aceitas inscrições sem a documentação completa. A apresentação de documentação

incompleta implicará a desclassificação do candidato;
2)

A documentação, exceto as cartas de referência mencionadas na letra “i”, deverão ser entregues

de forma organizada, em envelope com a precisa e correta identificação do candidato;
3)

As cartas de recomendação mencionadas na letra “i” deverão ser encaminhadas pelos

signatários diretamente ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, aos cuidados da
Secretaria. Admite-se o envio delas escaneadas por email: ppgemufes@gmail.com ou entregues
diretamente pelo professor.

5. DA SELEÇÃO

A seleção terá como base os seguintes aspectos:
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CRG
CPC
Percurso acadêmico
(Coeficiente (conceito do candidato: neste
de
preliminar quesito é verificado se
Rendimento) de curso o perfil de formação do
0 à 10
– INEP**) candidato durante o
- 0 à 5 curso de graduação
está de acordo com a
linha de pesquisa
escolhida pelo
candidato.
0 pt à 1pt
Peso
Ponto máximo

Atividades de IC ou
monitoria e produção
intelectual em
congressos com
aderência as linha de
pesquisa que se
candidata.
O fator satura em 5 pt.
1pt/IC ou Monitoria +
1pt/trabalho publicado.

Proficiência em inglês:
0pt - sem proficiência;
1 pt- básico;
3 pt- intermediário;
5 pt- avançado.
TOTAL

35%

30%

10%

20%

5%

100%

10

5

1

5

5

10

**http://portal.inep.gov.br/indice-geral-de-cursos

Alunos com pontuação menor que 50% do total serão desclassificados do processo seletivo.
Havendo, no interesse do Programa, necessidade de informações detalhadas, este, por meio de um ou
mais de seus professores, contatará o candidato por videoconferência, teleconferência, sistema de
conversação por internet, telefone ou mesmo correio eletrônico. O meio escolhido será, dentre os
disponíveis, o mais eficaz, a critério do Programa.
Havendo, no interesse do Programa, necessidade de entrevista presencial com o candidato, este
receberá comunicação a fim de agendar a entrevista.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado da seleção será publicado na Secretaria do Programa, em lugar de fácil acesso ao público e
será disponibilizado no site do PPGEM. Constará do resultado a ordem de classificação dos candidatos,
com a indicação dos selecionados. Data da publicação do resultado: 10 de julho de 2013.
Os candidatos cujo pedido de admissão não forem processados serão, na publicação do resultado,
listados à parte, constando o motivo do não processamento.
Os candidatos poderão obter por telefone a decisão do Programa sobre seu pedido de admissão, a partir
do dia útil seguinte à publicação do resultado na Secretaria.
Não se conformando o candidato com o resultado da seleção, poderá apresentar nos dias 11 e 12 de
julho de 2013 recurso fundamentado, o qual será analisado e decidido pelo Colegiado do Programa.

7. DA MATRÍCULA

O candidato selecionado deverá se matricular nos dias 30 e 31 de julho de 2013, na Secretaria do
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Programa, de segunda a sexta-feira, de 09:00 às 12:00 e de 14:00 às 17:00. A não realização da
matrícula no prazo estipulado caracterizará desistência da vaga.
Havendo, durante a matrícula, desistência de candidatos selecionados, o Programa poderá chamar para
matrícula os demais candidatos, respeitados o limite das desistências e a ordem de classificação.
As aulas começarão no dia 12 de agosto de 2013.
Os candidatos estrangeiros devem estar atentos à necessidade de comprovarem, no ato da matrícula, a
regularidade com o serviço de imigração brasileiro.
Se o diploma de curso superior do candidato ou o certificado de conclusão tiver sido emitido por
instituição estrangeira, deverá estar acompanhado, no ato da matrícula, de tradução juramentada.

8. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica pode conceder bolsas de estudo, tanto a
brasileiros quanto a estrangeiros em situação regular com a lei de imigração. As bolsas serão
concedidas de acordo com a classificação do candidato e mediante disponibilidade de bolsas.

9. DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica, que sempre apresentará a motivação e a fundamentação de suas decisões.

Vitória / ES, 28 de maio de 2013.

Edson José Soares
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Coordenador Geral
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