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EDITAL N° 003/POSECM/2016 
 

Torna Público o Processo de Seleção para os candidatos ao Curso de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas da UFSC, 

para fins preenchimento de vagas remanescentes, com início das atividades no 

primeiro semestre do ano letivo de 2016. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas (Pós-ECM) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), no uso de suas atribuições e em acordo com a Resolução Normativa nº 05/CUn/2010 e ao Regimento do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas, torna público o processo seletivo para o preenchimento de vagas 

remanescentes, em nível de Mestrado, para o ano de 2016. 

 

1. ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO E DOCENTES CREDENCIADOS OFERTANTES DE VAGAS NO CURSO DE 

MESTRADO PARA O ANO DE 2016 

 

1.1. Área de Concentração: Desenvolvimento de Sistemas de Engenharia 

 

Professor ofertando vagas: 
Prof. Dr. Mauricio de Campos Porath 

 

1.2. Área de Concentração: Fenômenos de Transporte 

 

Professor ofertando vagas: 
Prof. Dr. Juan Pablo de Lima Costa Salazar 

 

Informações sobre os professores e as linhas de pesquisa estão disponíveis no endereço: http://posecm.joinville.ufsc.br/ 

 

2. TITULAÇÃO REQUERIDA 

 

2.1. Para se inscrever, no mestrado, o candidato deverá ser portador de diploma de nível superior em Engenharia ou áreas afins 

ou ser portador de diploma de Tecnólogo em áreas afins com carga horária mínima de 2.400 horas. 

 

2.2. O candidato concluinte do curso superior em 2015 e que ainda não tenha recebido o diploma deverá encaminhar uma 

declaração da sua universidade informando já ter colado grau ou que terá condições de concluir a graduação antes do início do 

primeiro período letivo de 2016. 

 

3. VAGAS DISPONÍVEIS  

 

3.1. Serão ofertadas 3 (três) vagas, assim distribuídas pelas áreas de concentração: 

 

3.1.1. Desenvolvimento de Sistemas de Engenharia 

 

Vagas por professor: 
 

Prof. Dr. Mauricio de Campos Porath – 02 vagas 

 

3.1.2. Fenômenos de Transporte 

 

Vagas por professor: 
 

Prof. Dr. Juan Pablo de Lima Costa Salazar – 01 vaga. 

 

http://www.posecm.joinville.ufsc.br/
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3.2 Às comissões de seleção de cada área de concentração se reserva o direito de aprovar para ingresso um número total de 

alunos inferior ao número de vagas disponíveis, em função do resultado da avaliação técnica dos candidatos. 

 

4. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 
 

4.1. Período de Inscrição no Programa: 04 a 26 de fevereiro de 2016. 

 
4.2. Divulgação dos resultados finais da seleção: até 04 de março de 2016. 

 
4.3. Os candidatos poderão entrar com recurso, questionando a avaliação, em um prazo de 24 horas contadas a partir da 

divulgação dos resultados finais da seleção. 
 
4.4. A divulgação dos resultados será realizada via Internet na página do Programa (http://www.posecm.joinville.ufsc.br). 

 

5. PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

5.1. O candidato deverá fazer CADASTRO OBRIGATÓRIO via internet, no endereço 

http://www.capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/, e IMPRIMÍ-LO para anexar ao restante da documentação requerida nos itens 

seguintes.  

 

NOTA: Os candidatos que não efetuarem este cadastro não terão a inscrição considerada homologada para concorrer 

ao processo seletivo, mesmo que tenham enviado o restante da documentação.  

 

5.2. Após a efetivação do cadastro mencionado no tópico 5.1, o candidato deverá encaminhar via postal, ou entregar 

pessoalmente, à secretaria do Programa, os seguintes documentos: 

 

 Confirmação do cadastro via internet, conforme item 5.1. 

 Ficha de inscrição (modelo disponível em http://www.posecm.joinville.ufsc.br/inscricao/); 

 

NOTA: O cadastro do item 5.1 e a Ficha de Inscrição mencionada acima são documentos distintos, logo, ambos devem 

ser preenchidos e impressos. 

 

 Cópia do diploma de graduação (ou declaração da universidade, quando se tratar de curso concluído ou a ser 

concluído no ano letivo de 2015); 

 Cópia do histórico da graduação; 

 Cópia da cédula de identidade civil (frente e verso); 

 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Currículo Lattes completo e atualizado (lattes.cnpq.br/); 

 Documentação comprobatória das informações contidas no currículo; 

 Foto 3x4; 

 Projeto preliminar de dissertação com até 5 (cinco) páginas no formato apresentado no anexo II. 

 

5.3. O projeto preliminar de dissertação não deve conter o nome do candidato, sob pena de exclusão do processo seletivo. 

 

5.4. As duas cartas de referência (modelo disponível em http://www.posecm.joinville.ufsc.br/inscricao/) devem ser 

encaminhadas à secretaria do Programa diretamente pelo informante, ou seja, pelo avaliador, e não pelo próprio candidato. 

 

 

 

 

http://www.posecm.joinville.ufsc.br/
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5.5. Alunos estrangeiros deverão enviar cópias escaneadas da documentação para o e-mail do Programa. Além disso, deverão 

enviar os seguintes documentos: 

 

 Cópia do diploma da graduação com o selo consular da Embaixada Brasileira no verso; 

 Cópia da cédula de identidade de estrangeiro; e, 

 Cópia do passaporte, onde estejam visíveis os dados do interessado. 

 

5.6. O conjunto de documentos deve ser remetido para o seguinte endereço: 

 Programa de Pós-graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas (Pós-ECM) 

 Rua Dr. João Colin, 2700 

 Bairro Santo Antônio 

 Joinville - SC - Brasil 

 89.218-035 

 

5.7. Por segurança, todos os documentos relacionados à inscrição deverão ser enviados pelos CORREIOS com A/R (Aviso de 

Recebimento), caso contrário a secretaria não se responsabilizará por qualquer documentação não recebida. 

 

6. PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

6.1. O processo seletivo compreenderá uma única etapa, subdividida em dois estágios, de caráter eliminatório e classificatório, 

sendo que a nota mínima para aprovação em cada estágio é 7,0 (sete). 

 

6.1.1. Primeiro Estágio: Análise do Currículo Lattes dos candidatos. Esta etapa será realizada por comissões de cada área de 

concentração, que analisarão os currículos utilizando a pontuação definida no anexo I (Ficha de Avaliação do Curriculum 

Lattes Mestrado). 

 

6.1.2. Para a aferição dos resultados do Primeiro Estágio da seleção, as pontuações obtidas pelos candidatos serão convertidas 

em notas. A maior pontuação aferida entre os candidatos em cada área de concentração será convertida em nota 10,0 e a 

pontuação mínima exigida (30 pontos) será convertida em nota 7,0. As pontuações intermediárias serão convertidas 

linearmente no intervalo entre 7,0 e 10,0. 

 

6.1.3. Segundo Estágio: Análise do Projeto Preliminar de Dissertação. Comissões de cada área de concentração avaliarão 

os projetos de acordo com a pontuação definida no anexo II (Ficha de Avaliação de Projeto de Pesquisa) do presente Edital. 

 

6.1.4 Para a aferição dos resultados do Segundo Estágio, a máxima pontuação possível (75 pontos) será convertida em nota 

10,0 e a pontuação mínima exigida (40 pontos) convertida em nota 7,0, obtendo-se, a partir daí, as demais notas por meio de 

interpolação. 

 

6.2. As notas de cada estágio, bem como as notas finais e respectiva classificação de todos os candidatos, a qual será atribuída 

pela média aritmética das notas dos dois estágios mencionados nos itens 6.1.1 e 6.1.2, serão publicadas na página do Programa 

na internet (http://www.posecm.joinville.ufsc.br/), seguindo o cronograma definido no Item 4 deste Edital.  

 

6.2.1. O candidato poderá interpor recurso relativo às notas que lhe forem atribuídas, à Comissão de Seleção, desde que o faça 

em até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação para o e-mail ppgecm@contato.ufsc.br, por escrito e justificadamente. 

 

6.3. Os resultados definitivos da seleção serão divulgados já considerando a análise dos recursos interpostos. 

 

6.4. A classificação final será aferida pela média final da pontuação obtida pelos candidatos selecionados/aprovados, dentro de 

cada área de concentração. 

 

http://www.posecm.joinville.ufsc.br/
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6.4.1. O candidato concorrerá prioritariamente à(s) vaga(s) aberta(s) pelo professor que houver indicado no momento da 

inscrição para orientação. A Comissão de Seleção poderá decidir pelo ingresso do candidato com a orientação de um professor 

que não tenha sido indicado no ato da inscrição, caso haja vagas disponíveis. 

 

6.5. Serão considerados “aprovados” os candidatos que obtiverem ao menos a nota 7,0 (sete) nas duas etapas do processo 

seletivo. 

 

6.6. Serão considerados “selecionados” os candidatos aprovados que se classificarem dentro do número de vagas abertas pelo 

professor indicado para orientação, dentro de cada área de concentração. 

6.7. Após a divulgação do resultado final do processo seletivo, os candidatos selecionados deverão confirmar a matrícula no 

Programa a partir do e-mail ppgecm@contato.ufsc.br, em até 72 horas a contar do dia da divulgação dos resultados na página 

do Programa (http://www.posecm.joinville.ufsc.br/). 

 

7. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

7.1 Os resultados do processo seletivo serão divulgados exclusivamente na página do Programa 

(http://www.posecm.joinville.ufsc.br). Pedidos de esclarecimentos sobre o processo de seleção deverão ser encaminhados por 

e-mail para ppgecm@contato.ufsc.br ou pelos telefones (48) 3721-6417 / 7488 / 4652, no período de 08:00h às 13:30h. 

 

7.2 Os candidatos que não forem aprovados no processo seletivo têm prazo de 5 dias úteis, contados a partir da divulgação dos 

resultados no site do programa, para recorrer da decisão. 

 

7.3 Os documentos pessoais dos candidatos não aprovados na seleção poderão ser retirados na Secretaria do Programa durante 

o horário de funcionamento até 11/03/2016. Depois dessa data serão descartados. 

 

7.4 A distribuição de bolsas de estudos, caso haja cotas disponíveis, será objeto de um edital de seleção de bolsistas, no qual 

poderão concorrer os alunos selecionados ingressantes no curso de Mestrado, ficando a implementação da bolsa condicionada 

ao resultado da seleção de bolsas e ao atendimento das condições determinadas por edital específico. 

 

8. BOLSAS 
  

As bolsas disponíveis serão distribuídas conforme classificação dos candidatos. Somente concorrerão à bolsa os candidatos que 

manifestarem o interesse no preenchimento da ficha de inscrição. 

 

NOTA: No momento, o Programa não dispõe de cotas de bolsas adicionais, e tampouco há previsão de quando serão 

disponibilizadas novas cotas. Portanto, qualquer trâmite de seleção de bolsistas somente ocorrerá na possibilidade da 

oferta de cotas, conforme destacado no item 7.4. Em qualquer outra circunstância, o candidato deve estar ciente de que 

a sua seleção ou aprovação no processo seletivo não lhe confere qualquer garantia de obtenção de bolsa no Programa.   

 

9. CASOS OMISSOS 
 

Os casos omissos serão resolvidos pelo colegiado delegado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências 

Mecânicas (Pós-ECM). 

 

 

Joinville, 03 de fevereiro de 2016.  

 

 

 

Prof. Dr. Breno Salgado Barra 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação  

em Engenharia e Ciências Mecânicas – Pós-ECM 

http://www.posecm.joinville.ufsc.br/

