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ERRATA AO EDITAL Nº 077/2017 - PUBLICADO NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 709 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 2017. 

(Errata publicada no Boletim de Serviço nº 714 de 12 de janeiro de 2018) 

 

Errata das normas do Processo Seletivo para o 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica (PPG-MEC) referente ao ingresso no 

segundo quadrimestre do ano de 2018. 

 

O Programa de Pós-Graduação ³6WULFWR�6HQVX´ em Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal do ABC (UFABC) torna pública a ERRATA ao Edital em referência:  

 

x No Edital publicado, onde se lê: 

9 4.1.2. Entrevista, análises de currículo e histórico escolar, e projeto de pesquisa. 

....... 

Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão solicitar à 

Coordenação do PPG-NMA a realização da entrevista por Skype ou outro recurso de 

comunicação ao vivo previamente acordado. Esses candidatos deverão comunicar 

previamente essa necessidade para que os recursos para tal sejam disponibilizados. Para 

tanto, devem entrar em contato por meio do endereço posmec@ufabc.edu.br até a data 
de 16 de março de 2018 informando o endereço de seu contato para a videoconferência. 

 

9 4.2 Da pontuação e nota de corte. 

....... 

Parágrafo único: Alunos brasileiros ou estrangeiros comprovadamente residentes fora 

do país poderão solicitar à Coordenação da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica a 

realização da prova escrita em sua instituição de origem. Para tanto, devem entrar em 

contato por meio do endereço eletrônico posmec@ufabc.edu.br até a data de 
03/10/2018, quando receberão orientações a respeito. Os candidatos residentes no Brasil 

deverão, obrigatoriamente, realizar a prova presencial. 

 

9 7. DA MATRÍCULA  
7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na 

Secretaria de Atendimento da Pós-Graduação, localizada no campus Santo André da 

UFABC, em local a ser definido, conforme o link: 

http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/. 
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x Leia-se:  
 

9 4.1.2. Entrevista, análises de currículo e histórico escolar, e projeto de pesquisa. 

....... 

Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão solicitar à 

Coordenação do PPG-MEC a realização da entrevista por Skype ou outro recurso de 

comunicação ao vivo previamente acordado. Esses candidatos deverão comunicar 

previamente essa necessidade para que os recursos para tal sejam disponibilizados. Para 

tanto, devem entrar em contato por meio do endereço posmec@ufabc.edu.br até a data 
de 16 de março de 2018 informando o endereço de seu contato para a videoconferência. 

 

9 4.2 Da pontuação e nota de corte. 

....... 

Parágrafo único: Alunos brasileiros ou estrangeiros comprovadamente residentes fora 

do país poderão solicitar à Coordenação da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica a 

realização da prova escrita em sua instituição de origem. Para tanto, devem entrar em 

contato por meio do endereço eletrônico posmec@ufabc.edu.br até a data de 

28/02/2018, quando receberão orientações a respeito. Os candidatos residentes no Brasil 

deverão, obrigatoriamente, realizar a prova presencial. 

 

9 7. DA MATRÍCULA  
7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na 

Secretaria de Atendimento da Pós-Graduação, localizada no campus Santo André da 

UFABC, em local, data e hora a serem definidos, conforme o link: 

http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/. 

 

 
Diego Paolo Ferruzzo Correa 

(Siape 2249350) 
Presidente da Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica 
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