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EDITAL Nº 003/2015 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, referente 

ao ingresso nos primeiro e segundo quadrimestres do 

ano de 2.016. 

 

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

UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 

Programa de Mestrado Acadêmico stricto sensu com início previsto para fevereiro de 2016 e 

estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos. 

 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela 

Coordenação do Programa, a qual será presidida pelo servidor docente André Fenili (SIAPE 

nº1604330), sendo seus demais membros titulares os servidores docentes Magno Enrique 

Mendoza Meza (SIAPE nº 1672967), Juan Pablo Julca Avila (SIAPE nº 1761050) e Erik 

Gustavo del Conte (SIAPE nº 2073293). 

 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar a conclusão de 

curso superior de graduação reconhecida pelo MEC, em áreas de ciências exatas e engenharias, 

ou então a previsão de sua conclusão até a data da matrícula no Programa, por meio de 

encaminhamento do documento na solicitação de inscrição (item 4). 

 

1.3. É requisito para a permanência no Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

(Mestrado) da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao quadro de docentes 

cadastrados no programa, disponível na página 

(https://sites.google.com/site/ufabcposmec/corpo-do), com ciência manifesta do respectivo 

orientador. 

Parágrafo único: A indicação do orientador deverá ser definida até a data do início do segundo 

quadrimestre de estudos. Vide Anexo 1, Lista dos Professores pertencentes ao Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. 

 

1.4. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita de conhecimentos 

sem consulta; (2) entrevista; (3) análise de currículo; e (4) análise do histórico da graduação. 

 

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

 

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

https://sites.google.com/site/ufabcposmec/corpo-do
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2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das 

aulas para o primeiro quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir:  

 

Prazo de inscrição 10/09/2015 a 09/10/2015 

Divulgação das inscrições homologadas 20.10.2015 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 21.10.2015 até 26.10.2015 

Resultado dos recursos das inscrições Até 27.10.2015 

Prova escrita 03.11.2015 

Resultado da prova escrita 13.11.2015 

Prazo para recurso do resultado da prova escrita 14.11.2015 até 20.11.2015 

Divulgação do resultado do recurso da prova escrita 

e dos horários das entrevistas para os aprovados na 

prova escrita 
21.11.2015 

Entrevista 23.11.2015 

Resultado Final 24.11.2015 

Prazo para recurso de resultado 25.11.2015 até 29.11.2015 

Divulgação do resultado final 30.11.2015 

Matrícula A ser divulgado 

Início das aulas A ser divulgado 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

3.1. Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o Programa de Mestrado. O número de vagas 

poderá sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente 

Edital. 

3.2. Uma lista de espera será definida a critério da Coordenação do Programa, a qual será 

chamada no segundo quadrimestre de 2016. 

3.3. A lista de espera será constituída por candidatos que tiverem na prova nota maior ou igual a 

5 (cinco) e menor que 7 (sete). O critério de classificação dos alunos na lista de espera será 

realizado conforme Item 7.  

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida; disponível em 

http://propg.ufabc.edu.br/formularios.html - item Ficha de Inscrição; 

II. Cópias do RG e CPF; 

III. RNE, no caso de estrangeiro, (Se não possuir o RNE, será aceita, para 

inscrição, cópia do passaporte); 

IV. Cópia do histórico escolar da graduação; 

http://propg.ufabc.edu.br/formularios.html
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V. Declaração que indique que o candidato está cursando o último ano de 

curso superior de graduação na área de engenharia, matemática aplicada ou afins; 

VI. Caso tenha feito alguma pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de 

conclusão e respectivo(s) histórico(s); 

VII. Currículo Lattes (preferencialmente) atualizado do candidato 

(http://lattes.cnpq.br).  

 

4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades 

especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem 

enviar atestado médico ou comprovação. 

I – A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo 

(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos 

mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao 

candidato via e-mail. 

 

4.3. Cada um dos documentos citados (item I a VII) deverá ser enviado em PDF, em um único 

arquivo compactado (.zip – com no máximo 5Mb), para o e-mail posmec2011@gmail.com 

com cópia para o e-mail posmec@ufabc.edu.br  com assunto da mensagem deve ser 

“Inscrição – PGMEC – nome completo do candidato(a)”. Inscrições enviadas para 

endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas. 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

5.1. Dos Critérios de Seleção 

O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

(MESTRADO) é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do 

Programa. Os critérios de seleção e classificação são baseados em: 

 I. Prova escrita; 

 II. Entrevista; 

 III. Análise de currículo; 

 IV. Análise do Histórico escolar. 

 

5.1.1. Prova escrita  

O candidato na hora de realizar a prova escrita deverá escolher uma ÚNICA área de 

concentração das existentes: 

I. Mecânica dos sólidos; 

II. Fenômenos de transporte;  

III. Dinâmica e controle, 

O exame escrito será constituído por um conjunto de questões básicas dissertativas relacionadas 

às áreas de conhecimento ligadas ao Programa de Engenharia Mecânica, conhecimentos 

básicos em (i) Mecânica dos sólidos; (ii) Fenômenos de transporte; e (iii) Dinâmica e controle, 

solicitando ao candidato compreensão de seus princípios e aplicações práticas, bem como 

conhecimentos sólidos em matemática. A prova escrita terá a seguinte estrutura: 

http://lattes.cnpq.br/


  

 

4 

 

 
 

I. Uma questão de Matemática 

II. Uma questão de Mecânica dos sólidos 

III. Uma questão de Fenômenos de transporte 

IV. Uma questão de Dinâmica e controle 

Valor das questões: A questão de Matemática tem valor três (3) para todas as áreas de 

concentração; a respectiva questão da Área de Concentração escolhida tem valor três (3) e as 

questões que não são da área de concentração escolhida terão valor dois (2). O peso total obtido 

na prova será de dez (10). Vide Anexo 2, lista de referências bibliográficas básicas. 

A prova escrita tem caráter eliminatório, sendo também considerada para a classificação final. 

Para o candidato ser aprovado deverá obter, no mínimo, o conceito sete (7) na prova escrita. 

Somente os candidatos aprovados na prova escrita serão chamados para fazerem a entrevista, 

bem como para a análise de currículo e histórico escolar, que terão conceito de 0 (zero) até 10 

(dez). O conceito final será obtido com a média simples dos conceitos e será utilizado para 

concessão de bolsas de estudo aos candidatos que fizeram a solicitação no preenchimento do 

formulário de inscrição. 

Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da prova escrita. 

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 26 de outubro de 2015, quando receberão 

orientações a respeito. 

 

5.1.2. Entrevista 

A entrevista será realizada por uma banca de docentes do Programa. Os candidatos convocados 

à entrevista deverão trazer cópia dos documentos e certificados comprobatórios das atividades 

descritas no currículo Lattes. 

Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da entrevista. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que: 

I. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da 

seleção; 

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 

estipuladas neste Edital; 

 III. Não apresentar-se à prova escrita na data, horário e local especificado. 

 IV.  Não apresentar-se à entrevista na data, horário e local especificado. 

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais 

e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 

Universidade Federal do ABC (http://www.ufabc.edu.br) e na página eletrônica do Programa de 

Pós-graduação em Engenharia Mecânica (https://sites.google.com/site/ufabcposmec/home)  

 

7. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DA LISTA DE ESPERA 

http://www.ufabc.edu.br/
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7.1. Os candidatos da lista de espera deverão solicitar sua inscrição como alunos especiais no 

primeiro quadrimestre de 2016, nas seguintes disciplinas obrigatórias: 

I.   MEC101 - Métodos Matemáticos em Engenharia Mecânica; 

II.  MEC102 - Métodos Numéricos em Engenharia Mecânica; 

III. MEC105 - Planejamento e Elaboração do Projeto de Pesquisa. 

7.2. Os candidatos da lista de espera deverão cursar todas as disciplinas citadas anteriormente. 

7.3. Os candidatos da lista de espera que forem aprovados nas três disciplinas obrigatórias 

cursadas, com conceitos A ou B, serão chamados para matrícula como alunos regulares no 

segundo quadrimestre de 2016. 

 

8. DO RESULTADO 

 

O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 

publicado na página da Pós-graduação em Engenharia Mecânica na internet, no endereço 

(https://sites.google.com/site/ufabcposmec/home). 

 

9. DOS RECURSOS 

 

9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados 

EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (posmec@ufabc.edu.br). 

Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas. 

 

10. DA MATRÍCULA 

 

10.1. 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 

local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html. 

 

10.2. 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. 

 

10.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os 

documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as 

solicitações e observar as informações que nele constam para o primeiro quadrimestre de 2016. 

 

11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

 

11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as 

solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de 

inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do 

Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições 

previstas no item 5 deste Edital. Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos 

https://sites.google.com/site/ufabcposmec/home
mailto:posmec@ufabc.edu.br
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html


  

 

6 

 

 
 

que têm algum impedimento legal, que solicitem bolsas de estudo às agências de fomento 

após matrícula no Programa. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica. 

12.2. Ao se inscreverem, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o 

Regimento dos Programas de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do ABC (disponíveis em:  

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=111   

e https://sites.google.com/site/ufabcposmec/normas-internas). 

 

12.3. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo (estrangeiros ou brasileiros), cujo título 

de graduação tenha sido obtido no Exterior, deverão apresentar protocolo de pedido de 

revalidação desse diploma até o início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa. 

 

12.4. A revalidação do Diploma de Graduação emitidos no exterior é obrigatória para os 

candidatos aprovados no Processo Seletivo para que possam ter seus diplomas do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica emitidos, sendo que essa revalidação deve ser 

apresentada até o início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa (maiores 

informações em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=86

7) e 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4712&Itemid=28

0 

 

12.5. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

(https://sites.google.com/site/ufabcposmec/home). 

 

12.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: 

posmec@ufabc.edu.br. 
 

 

 

 

André Fenili 

(Siape 1604330) 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

da Universidade Federal do ABC 
wbj 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=111%20
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=563&Itemid=111%20
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=867
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=867
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4712&Itemid=280
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4712&Itemid=280
https://sites.google.com/site/ufabcposmec/home
mailto:posmec@ufabc.edu.br
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ANEXO 1 

Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal do ABC 

Docentes Permanentes 
Endereço para acessar este CV: 

Alfredo Del Sole Lordelo 
http://lattes.cnpq.br/9022652971294268  

André Fenili 
http://lattes.cnpq.br/1785240166963035  

Annibal Hetem Junior 
http://lattes.cnpq.br/9973065319516772  

Cícero Ribeiro de Lima 
http://lattes.cnpq.br/0623565511584746  

Erik Gustavo Del Conte 
http://lattes.cnpq.br/6113062789118968  

Guilherme Canuto da Silva 
http://lattes.cnpq.br/2339903471001756 

João Batista de Aguiar 
http://lattes.cnpq.br/4831319198995808  

Juan Pablo Julca Avila 
http://lattes.cnpq.br/7182689370592333  

Karl Peter Burr 
http://lattes.cnpq.br/5700899403685673  

Luiz de Siqueira Martins Filho 
http://lattes.cnpq.br/6177692858000498  

Magno Enrique Mendoza Meza 
http://lattes.cnpq.br/5702075544399664  

Marat Rafikov 
http://lattes.cnpq.br/1843587196655459  

Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca 

Brasil 

http://lattes.cnpq.br/1886098993540794  

Wesley Góis 
http://lattes.cnpq.br/4494553404168805  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

http://lattes.cnpq.br/9022652971294268
http://lattes.cnpq.br/1785240166963035
http://lattes.cnpq.br/9973065319516772
http://lattes.cnpq.br/0623565511584746
http://lattes.cnpq.br/6113062789118968
http://lattes.cnpq.br/4831319198995808
http://lattes.cnpq.br/7182689370592333
http://lattes.cnpq.br/5700899403685673
http://lattes.cnpq.br/6177692858000498
http://lattes.cnpq.br/5702075544399664
http://lattes.cnpq.br/1843587196655459
http://lattes.cnpq.br/1886098993540794
http://lattes.cnpq.br/4494553404168805
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Docentes Colaboradores 
Endereço para acessar este CV: 

Elvira Rafikova 
http://lattes.cnpq.br/7088292910678463  

Israel da Silveira Rêgo 
http://lattes.cnpq.br/8652315207203103  

Jonhson Delibero Angelo 
http://lattes.cnpq.br/6558218752303759  

Luis Alberto Martinez Riascos 
http://lattes.cnpq.br/3306639576480361  

Maria Cecília Franca de Paula Santos Zanardi 

http://lattes.cnpq.br/7120496490032539  

 

Paulo Gilberto de Paula Toro 
http://lattes.cnpq.br/8765591637274439  

Valdemir Martins Lira 
http://lattes.cnpq.br/1263583513881358  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://lattes.cnpq.br/7088292910678463
http://lattes.cnpq.br/8652315207203103
http://lattes.cnpq.br/6558218752303759
http://lattes.cnpq.br/3306639576480361
http://lattes.cnpq.br/7120496490032539
http://lattes.cnpq.br/8765591637274439
http://lattes.cnpq.br/1263583513881358
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ANEXO 2 

Referências bibliográficas para o Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Mecânica correspondente ao ano de 2015. 

Considerem-se as referências a seguir como básicas, mas não como as únicas. 

Referências bibliográficas da Área de Concentração: Fenômenos de Transporte: 

1. Shames, I.H. Mechanics of Fluids, Third Edition, McGraw-Hill, New York, 1992. 

2. Munson, B.; Young, D.; Okiishi, T. Fundamentos da Mecânica dos Fluidos, Quarta edição, 

Editora Edgard Blucher, 2004, São Paulo. 

Tópicos a serem avaliados na prova escrita: 

Lei de viscosidade de Newton; Estática dos fluidos e Manometria; Equação de Bernoulli; 

Cinemática dos fluidos, derivada material e campo de velocidade; Leis de conservação na 

forma integral para volumes de controle; Introdução à análise diferencial; Grupos 

adimensionais, modelos e semelhança dinâmica de escoamentos; Arrasto e sustentação; 

Escoamentos viscosos incompressíveis internos; Perdas de carga. 

Referências bibliográficas da Área de Concentração: Mecânica dos Sólidos: 

1. Hibbeler, R. C. Estática - Mecânica para engenharia. 5a Ed. São Paulo, Pearson, Prentice 

Hall, 2004. 

2. Beer, F. P.; Johnston J. R. E.; Dewolf, J. T. Resistência dos materiais: Mecânica dos 

materiais. 4 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2010. 

3. Hibbeler, R. C. Resistência dos Materiais. 5.ed. São Paulo, Pearson, Prentice Hall, 2004. 

Tópicos a serem avaliados na prova escrita: 

Estática, Geometria do deslocamento de um corpo deformável. Campo de deformações. Força 

e Tensão. Campo de tensões. Equações de equilíbrio. Equações constitutivas. Corpos elásticos. 

Lei de Hooke. Análise de tensões em estruturas simples. Barras e vigas: esforço normal, 

flexão e torção. Estados planos de tensões e deformações. Flambagem. Tensão e deformação. 

Transformação de tensão. Transformação de deformação. Relações de tensão e deformação. 

Lei de Hooke generalizada. Equações de equilíbrio. Equações de compatibilidade. Revisão 

das formulações fundamentais de tensão, deformação e deflexão em mecânica dos materiais.  



  

 

10 

 

 
 

Referências bibliográficas da Área de Concentração: Dinâmica de Sistemas: 

1. Ogata, K. (2011). Engenharia de Controle Moderno. Pearson & Prentice Hall, Brasil. 

2. Dorf, R. C. and Bishop, R. H. (2011). Sistemas de Controle Modernos. LTC, Rio de 

Janeiro, 11a. edition. 

Tópicos a serem avaliados na prova escrita: 

Modelagem matemática de sistemas de controle. Modelagem matemática de sistemas 

mecânicos, elétricos, fluídicos e térmicos. Análise de resposta transitória. O método do lugar 

das raízes. O método da resposta em frequência. Técnicas de projeto e compensação. 

Controladores PID e controladores PID modificados. Análise de sistemas de controle no 

espaço de estados. Projeto de sistemas de controle no espaço de estados 


