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EDITAL Nº 69/2017 

(publicado no Boletim de Serviço nº 709 de 19/12/2017) 

Edital para seleção, em fluxo contínuo, de 

discentes para o nível de Mestrado Acadêmico 

stricto sensu do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal do ABC. 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPG-MEC) da Universidade Federal 
do ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para 
ingresso, em fluxo contínuo, de discentes para o nível de Mestrado Acadêmico stricto sensu, e 
estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos. 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Para a inscrição neste processo o candidato deve satisfazer pelo menos um dos 

seguintes dois requisitos: 
I. Ter pedido de bolsa de estudos aprovado por agência de fomento à pesquisa, por

IES nacional ou estrangeira, ou como parte de Projeto de Pesquisa Temático
financiado por agência de fomento.

II. Ter aprovação com conceito A ou B em duas disciplinas de Pós-graduação do
PPG-MEC, cursadas como aluno especial nos últimos 12 meses. Serão aceitas
todas as disciplinas listadas na página do PPG-MEC
(http://posmec.ufabc.edu.br/index.php/pt-br/discente/disciplinas) com exceção de:

a. MEC-104 Estágio em Docência,
b. MEC-504 Empreendedorismo, Gestão da Inovação e Propriedade

intelectual,
c. MEC-505 Capacitação para Tutoria em Educação à Distância (EaD),
d. MEC-506 Planejamento e Elaboração do projeto de Pesquisa.

1.2. O processo seletivo será realizado pela Coordenação do Programa, que indicará dentre 
seus membros credenciados, uma Comissão de Seleção, a qual terá seus nomes 
divulgados na página do PPG-MEC, sendo esta constituída de três integrantes, um de 
cada Área de Concentração do PPG-MEC, com o objetivo de avaliar o mérito acadêmico 
da candidatura.

1.3. O candidato deverá ter a aceitação de orientação de um membro docente do PPG-MEC 
no momento da inscrição, nos termos das normas internas vigentes do PPG-MEC quando 
da inscrição (vide link: http://posmec.ufabc.edu.br/index.php/pt-br/corpo-docente). 

1.4. O candidato aprovado no processo, com bolsa de estudo especificada no item II do artigo 
1.1, não poderá concorrer à bolsa de estudo institucional da UFABC. 

1.5. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital. 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. Esta seleção se dá por fluxo contínuo, de forma que a inscrição pode ser efetivada a 

qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que é de 12 (doze) meses 
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após a sua publicação (vide data de publicação no cabeçalho deste Edital). 
2.2. Após o recebimento da inscrição, a Coordenação do PPG-MEC tem o prazo de até 30 

(trinta) dias para deliberação e divulgação sobre a aprovação ou não da candidatura. 
2.3. O candidato aprovado poderá iniciar suas atividades no início do próximo quadrimestre 

letivo, seguindo o calendário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), disponível em 
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/. 

2.4. A matrícula do discente no PPG-MEC, observado o Art. 2.3, deverá ocorrer dentro do 
prazo a ser divulgado pelo PPG-MEC em sua página eletrônica. 

2.5. Caso a matrícula não tenha sido realizada no período indicado pela Coordenação do PPG 
(item 2.4), a aprovação para ingresso no mestrado em fluxo contínuo perde sua validade, 
devendo o candidato realizar outra candidatura se assim desejar. 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
Serão oferecidas até 15 (quinze) vagas aos candidatos aptos nos termos desde Edital.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Documentação necessária para inscrição: 

I. Requerimento de inscrição devidamente preenchido, conforme modelo específico
do PPG-MEC constante do ANEXO I deste Edital, disponibilizado na página do
programa na internet (http://posmec.ufabc.edu.br);

II. Se bolsista, documentação comprovatória da aprovação de bolsa de estudos,
incluindo o resultado da análise de mérito científico do projeto, se houver; Se não
for bolsista, comprovante emitido pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFABC
atestando as disciplinas cursadas como aluno especial, conceitos e período em que
estas foram cursadas;

III. Aceite de aluno pelo orientador (vide item 1.3), devidamente preenchido,
conforme modelo disponibilizado na página da Pós-Graduação
http://propg.ufabc.edu.br/formulario/;

IV. Projeto de pesquisa assinado pelo candidato e pelo orientador;
V. Histórico escolar da graduação completo;

VI. Curriculum Vitae, preferencialmente da plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/);
VII. Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação ou carta do

coordenador do curso de graduação, atestando a iminente conclusão do mesmo
com a data da colação de grau que, obrigatoriamente, tem que ser antes da
matrícula no PPG-MEC.

4.2. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, dispondo a Coordenação do direito de excluir do processo seletivo o candidato 
que não cumprir com os requisitos deste Edital, não preencher os formulários de forma 
completa e correta ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

4.3. A Coordenação do programa fará a homologação das inscrições dos candidatos que 
apresentarem a documentação em conformidade com este Edital. 

4.4. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada na página 
oficial do PPG-MEC na internet (http://posmec.ufabc.edu.br/). 

4.5. O candidato que tiver sua inscrição indeferida OU NÃO FOR APROVADO NO 
PROCESSO SELETIVO poderá entrar com recurso, via e-mail institucional do PPG-
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MEC - posmec@ufabc.edu.br – Assunto: “Recurso – PPG-MEC – Fluxo Contínuo - 

nome completo do candidato)” em até 5 (cinco) dias uteis após a divulgação do 
resultado na página oficial do PPG-MEC na internet. 

4.6. Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço 
eletrônico posmec@ufabc.edu.br, em arquivo digitalizado (em formato “.pdf”) sob o 

Assunto: “Inscrição – PPG-MEC - Fluxo Continuo – nome completo do candidato”. Os 
documentos deverão ser enviados em um único arquivo, compactado em formato “.zip”.
O tamanho do arquivo enviado não deverá exceder 10 MB. 

5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS
5.1. Os candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas passarão por processo de 

avaliação pela Comissão de Seleção, considerando os seguintes quesitos: 
I. Curriculum Vitae;

II. Histórico escolar da graduação com bom desempenho acadêmico;
III. Pertinência do projeto de pesquisa em relação às linhas de pesquisa do PPG-MEC

e exequibilidade, dadas as disponibilidades de infraestrutura laboratorial,
computacional, e de docentes e técnicos do PPG-MEC;

5.2. A Comissão de Seleção, se pronunciará favorável ou não ao ingresso do candidato. 

6. DA MATRÍCULA
6.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 

de Pós-Graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, 
em período e local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/. 

6.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio 
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do 
procurador. 

6.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os 
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/, bem como atender as 
eventuais solicitações e outras informações que nele constam. 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 

I. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos;
II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas

neste Edital.
7.2. Ao se inscrever, o candidato assume conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, assim 

como as Normas Internas do Programa de Pós-graduação, em disponível em
http://posmec.ufabc.edu.br, e o Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da 
Universidade Federal do ABC, disponível em http://propg.ufabc.edu.br/wp-
content/uploads/regimento.pdf.

7.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este processo, divulgados na página eletrônica do 
PPG-MEC em http://posmec.ufabc.edu.br/. 

7.4. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Seleção. 
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8. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Poderão ser obtidas pelo e-mail
institucional do PPG-MEC – posmec@ufabc.edu.br.

Juan Pablo Julca Avila 

Siape 1761050 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica 

Protocolo 356-MEC rbn 
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ANEXO I 

Requerimento de Inscrição 

Eu (nome por extenso) ___________________________________________________ requeiro 
minha INSCRIÇÃO no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade 
Federal do ABC, no nível de Mestrado, nos termos do EDITAL Nº 069/2017, de fluxo contínuo,
cujo ingresso está previsto para ___/___/___, conforme os dados abaixo: 

I. Projeto de pesquisa (título): ______________________________________
_______________________________________________________________________ 

II. Área de Concentração:
(  ) Fenômenos de Transporte;
(  ) Mecânica dos Sólidos;
(  ) Dinâmica de Sistemas.

III. Orientador:_____________________________________________________________

IV. Dados Pessoais do Candidato:
Data de Nascimento: ___/___/___. Sexo: [  ]M  [  ]F.
CPF: _______________________
Documento de Identidade.
Tipo: RG [  ]  RNE [  ] Passaporte [  ]. Nº _____________ UF: __
Local de Nascimento: _________________ UF:_____ País: _______________
Endereço: __________________________________ Nº _______ apto: _____ Bairro:
_____________ Cidade: _______________ CEP: _________ UF: _____ Fone: ( __ ) -
____________ Celular: ( __ ) ________________
E-mail (EM LETRA DE FORMA): ________________________

V. Dados sobre a Formação Acadêmica do Candidato
Nome da Instituição: _____________________________________________________
Título Obtido: __________________________________________________________
Data de início do Curso: ___/___/___
Data de conclusão do Curso: ___/___/___.

VII. Dados Profissionais Atuais do Candidato:
Local de Trabalho: _______________________________________________________
Data de ingresso: __/___/___
Cargo: _______________________________________________________________
Carga horária: ____________________

VIII. Pessoa Com Deficiência (PcD)  ( * ) [  ] SIM [  ] NÃO
(SE SIM, QUAL?) Indicar necessidades especiais no item OUTRAS INFORMAÇÕES e
também os equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo.
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Essa indicação servirá para viabilizar a disponibilidade dos mesmos pela UFABC, sendo 
que eventual não atendimento será comunicado ao candidato via e-mail. 
( * ) Anexar atestado  médico aos documentos de inscrição, que comprove o tipo de
deficiência.

IX. Outras informações
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Declaro concordar com os termos do Regimento Interno da Pós-Gaduação da UFABC e
das normas internas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica.

(local e data) ___________________, ___/___/____. 

Assinatura: ___________________________________________
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