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ERRATA Nº 02/2017-EDITAL Nº 044/2017- PUBLICADO NO BOLETIM DE SERVIÇO 

Nº 679 DE 29 DE AGOSTO DE 2017 

(Errata publicada no Boletim de Serviço nº 683 de 15/09/2017) 

 

Errata das Normas do Processo Seletivo para o 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Mecânica (PPG-MEC) referente ao ingresso no 

primeiro quadrimestre do ano de 2018. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do ABC 

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

 

 No Edital publicado, onde se lê: 

o 2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

o 2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação de resultados e início das aulas 

para o primeiro quadrimestre do ano de 2018 é apresentado a seguir:  

 

Prazo de inscrição 
30/08/2017 a 28/09/2017, até as 

23h59min no horário de Brasília. 

Divulgação das inscrições homologadas 02.10.2017 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas  03.10.2017 a 07.10.2017 

Resultado dos recursos das inscrições 10.10.2017 

Prova escrita 11.10.2017 

Resultado da prova escrita 16.10.2017 

Prazo para recurso do resultado da prova escrita 17.10.2017 a 21.10.2017 

Divulgação do resultado do recurso da prova escrita e 

dos horários para a segunda fase do processo seletivo 
23.10.2017 

Segunda fase (entrevista, análises do currículo e 

histórico, e projeto de pesquisa) e publicação do 

resultado da 2ª fase 
25.10.2017 

Prazo para recurso do resultado da 2ª fase 26.10.2017 a 30.10.2017 

Divulgação do resultado final 31.10.2017 

Matrícula A ser divulgado 

Início das aulas A ser divulgado 

 

o 3.1. (caput) Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no 

período de 30 de agosto de 2017 a 28 de setembro de 2017, o site: 

http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, clicar no ícone “CLIQUE AQUI 

PARA SE INSCREVER PELO SIGAA”, acessar o Sistema Integrado de Gestão de 
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Atividades Acadêmicas – SIGAA, escolher o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica – Curso Mestrado, responder ao questionário e anexar as cópias 

dos seguintes documentos (obrigatoriamente em formato PDF):  

Parágrafo primeiro: Sobre o projeto de pesquisa. O candidato uma vez aprovado 

no exame escrito deverá elaborar um projeto de pesquisa junto com seu orientador e 

enviar o documento em formato PDF ao e-mail posmec@ufabc.edu.br até o dia 

23/10/2017 (um dia antes da entrevista) onde o projeto será analisado, ver calendário 

no item 2. Recomenda-se ao candidato entrar em contato antecipadamente, durante o 

período de inscrição, com um professor orientador membro do PPG-MEC 

(http://posmec.ufabc.edu.br – aba: Corpo Docente) para a definição do tema do 

projeto de pesquisa. 

 

o 3.3. Somente serão consideradas válidas as inscrições concluídas até às 23h59min do 

dia 28 de setembro de 2017. 

 

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

..... 

 

O candidato deverá enviar antecipadamente o projeto de pesquisa em formato PDF ao 

e-mail posmec@ufabc.edu.br até o dia 23/10/2017 (ver parágrafo primeiro do item 

3.1). Na folha de rosto do projeto de pesquisa deverá constar os nomes tanto do 

candidato como do professor orientador.  

 

o 4.2 Da pontuação e nota de corte. 

       .................. 

 

Parágrafo único: Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo 

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 4 de 

outubro de 2017, quando receberão orientações a respeito. Isto também é valido para 

candidatos estrangeiros. 
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 Leia-se:  

o 2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

o 2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação de resultados e início das aulas 

para o primeiro quadrimestre do ano de 2018 é apresentado a seguir:  

 

Prazo de inscrição 
13/09/2017 a 07/10/2017, até as 

23h59min no horário de Brasília. 

Divulgação das inscrições homologadas 09.10.2017 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas  10.10.2017 a 14.10.2017 

Resultado dos recursos das inscrições 16.10.2017 

Prova escrita 18.10.2017 

Resultado da prova escrita 23.10.2017 

Prazo para recurso do resultado da prova escrita 24.10.2017 a 28.10.2017 

Divulgação do resultado do recurso da prova escrita e 

dos horários para a segunda fase do processo seletivo 
30.10.2017 

Segunda fase (entrevista, análises do currículo e 

histórico, e projeto de pesquisa) e publicação do 

resultado da 2ª fase 
01.11.2017 

Prazo para recurso do resultado da 2ª fase 02/11/17 a 06/11/2017. 

Divulgação do resultado final 08/11/2017 

Matrícula A ser divulgado 

Início das aulas A ser divulgado 

 

o 3.1. (caput) Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no 

período de 13 de setembro a 07 de outubro de 2017, o site: 

http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, clicar no ícone “CLIQUE AQUI 

PARA SE INSCREVER PELO SIGAA”, acessar o Sistema Integrado de Gestão de 

Atividades Acadêmicas – SIGAA, escolher o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Mecânica – Curso Mestrado, responder ao questionário e anexar as cópias 

dos seguintes documentos (obrigatoriamente em formato PDF):  

Parágrafo primeiro: Sobre o projeto de pesquisa. O candidato uma vez aprovado 

no exame escrito deverá elaborar um projeto de pesquisa junto com seu orientador e 

enviar o documento em formato PDF ao e-mail posmec@ufabc.edu.br até o dia 

30/10/2017 (dois dias antes da entrevista) onde o projeto será analisado, ver 

calendário no item 2. Recomenda-se ao candidato entrar em contato antecipadamente, 

durante o período de inscrição, com um professor orientador membro do PPG-MEC 

(http://posmec.ufabc.edu.br – aba: Corpo Docente) para a definição do tema do 

projeto de pesquisa. 

 

o 3.3. Somente serão consideradas válidas as inscrições concluídas até às 23h59min do 

dia 07 de outubro de 2017. 

 

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

O candidato deverá enviar antecipadamente o projeto de pesquisa em formato PDF ao 

e-mail posmec@ufabc.edu.br até o dia 30/10/2017 (ver parágrafo primeiro do item 

3.1). Na folha de rosto do projeto de pesquisa deverá constar os nomes tanto do 

candidato como do professor orientador.  

 

o 4.2 Da pontuação e nota de corte. 

                  ................ 

 

Parágrafo único: Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo         

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 10 de 

outubro de 2017, quando receberão orientações a respeito. Isto também é valido 

para candidatos estrangeiros. 

 

 

 

 

Santo André, 13 de setembro de 2017. 

 

 

 

Juan Pablo Julca Ávila 

(Siape 1761050) 

Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Mecânica 
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