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EDITAL N.° 006/POSECM/2018 

 

Torna pública a retificação do Edital em epígrafe, destinado ao processo de 

seleção, em caráter extemporâneo, para preenchimento de vagas destinadas a 

alunos regulares para ingresso no Curso de Mestrado do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia e Ciências Mecânicas (Pós-ECM) da UFSC, para 

início das atividades no segundo 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, com o 

Regimento do Programa supracitado, e com supedâneo nas deliberações do Colegiado Delegado constantes das Atas Nº 03 e 

Nº 05, torna pública a retificação do Edital em epígrafe, destinado ao processo de seleção, em caráter extemporâneo, para o 

preenchimento de vagas de alunos regulares, em nível de Mestrado, para início das atividades no segundo semestre letivo de 

2018. 

 

1. DAS RETIFICAÇÕES 

 

Onde se lê abaixo em amarelo: 

 

4. CRONOGRAMA DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO 

 

Evento De Até 

Inscrição para o processo seletivo 11/06/2018 22/06/2018 

Homologação das inscrições* - 25/06/2018 

Prazo para interposição de recurso referente à homologação das inscrições - 26/06/2018 

Prova escrita (1a etapa – eliminatória e classificatória) - 28/06/2018 

Divulgação do resultado da prova escrita* - 29/06/2018 

Prazo para interposição de recurso referente à prova escrita - 02/07/2018 

Arguição oral com os candidatos (2a etapa – eliminatória e classificatória) - 03/07/2018 

Divulgação dos resultados das arguições orais e resultados finais do processo seletivo* - 04/07/2018 

Prazo para interposição de recurso referente à entrevista e ao resultado final - 05/07/2018 

Matrícula do candidato classificado no processo seletivo para a vaga do Prof. Thiago 

Antônio Fiorentin 
- 09/07/2018 

Matrícula do candidato classificado no processo seletivo para a vaga do Prof. Breno 

Salgado Barra 
- 30/07/2018 

* Divulgado via internet na página do programa (http://posecm.joinville.ufsc.br/). 

 

Leia-se abaixo em amarelo: 

 

Matrícula do candidato classificado no processo seletivo para a vaga do Prof. Thiago 

Antônio Fiorentin 
- 13/08/2018 

 

 

Joinville, 13 de junho de 2018.  

 

 

 

Prof. Breno Salgado Barra 

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

 
 


