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EDITAL N.° 012/POSECM/2017 
 

Torna público a chamada de candidatos classificados, mas não selecionados, no 

Edital Nº 011/POSECM/2017, para preenchimento de vagas oriundas de cessão 

interdocente, do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia e Ciências Mecânicas (Pós-ECM) da UFSC no primeiro semestre do 

ano letivo de 2018. 

 

O Coordenador do 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 n.º 095/CUn/2017 e o Regimento 

do referido Programa, torna público a chamada de candidatos classificados, mas não selecionados, no Edital Nº 

011/POSECM/2017, pela ordem de classificação obtida durante o processo seletivo e em função da abertura de vagas por 

cessão interdocente, a fim de que sejam preenchidas as referidas vagas não ocupadas pelos candidatos selecionados no Edital 

supracitado, para início das atividades primeiro semestre do ano letivo de 2018. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

a) As vagas a serem preenchidas por esta chamada pública totalizam 02 (duas) ofertas para alunos regulares, a partir de cessões 

de vagas interdocentes do Pós-ECM, tramitadas na reunião do Colegiado Delegado do Programa, ocorrida em 07/12/2017, e 

devidamente registradas em Ata, a partir de declarações emitidas e firmadas de livre espontânea vontade dos docentes 

subscritos, com a deliberação do egrégio Colegiado por aprovação unânime, a saber: 

 

01 (uma) vaga cedida pelo Prof. Dr. Fabiano Gilberto Wolf ao Prof. Dr. Adriano Fagali de Souza 

01 (uma) vaga cedida pelo Prof. Dr. Roberto Simoni ao Prof. Dr. Alexandre Mikowski 

 

b) Os candidatos a serem chamados para o preenchimento das respectivas vagas, correspondem àqueles aprovados, mas não 

selecionados, pelos critérios do Edital Nº 011/POSECM/2017, que estejam na ordem de classificação apta a este chamamento. 

As disposições deste Edital são válidas única e exclusivamente para as condições de vagas descritas na alínea ‘a’. 

 

c) Os candidatos chamados neste Edital deverão realizar a efetivação de suas matrículas PRESENCIALMENTE na secretaria 

do Pós-ECM, durante o período de 18/12/2017 a 21/12/2017, impreterivelmente no horário das 07h30min às 13h30min, 

respeitando os itens 5.9 e 5.10 da versão geral do Edital Nº 011/POSECM/2017. O não comparecimento PRESENCIAL no 

local, período e horário mencionados acarreta a perda da vaga pelo candidato. 

 

d) Na impossibilidade de comparecimento à secretaria do Programa pelo candidato, este deverá constituir por procuração 

simples, um responsável para efetuar a sua matrícula, o qual deverá estar munido com os documentos originais do candidato. 

 

e) Cabe esclarecer que os candidatos selecionados e que ainda não são diplomados, devem providenciar a declaração de 

colação de grau ou o diploma propriamente dito, expedidos pela instituição de origem. Não será permitida a matrícula de 

candidatos selecionados sem o porte destes documentos, em hipótese alguma, conforme prevê o Art. 41 da Resolução 

095/CUn/2017, de 04 de abril de 2017, que dispõe sobre a pós-graduação stricto sensu na UFSC.  
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1. VAGAS A SEREM PREENCHIDAS 
 

Docente Ofertante 
Vagas a Serem 

Preenchidas 

Candidato(s) Apto(s) 

a Ocupar a(s) Vaga(s) 

Adriano Fagali de Souza 1 Luis Henrique Guarnieri Fontanella 

Alexandre Mikowski 1 Michelle Beatriz de Araújo 

 

 

 

Joinville, 11 de dezembro de 2017. 

 

 

 

Prof. Breno Salgado Barra 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas 
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