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EDITAL PPGEM Nº 02/2017 
 

ABRE INSCRIÇÃO, FIXA DATAS, HORÁRIOS 

E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E MATRÍCULA 

NO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

MECÂNICA DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

TECNOLÓGICAS. 

 
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Professor 

Paulo Sergio Berving Zdanski, no uso de suas atribuições, torna pública a abertura de 
inscrições e estabelece os procedimentos para a seleção e matrícula no Curso de MESTRADO 
ACADÊMICO EM ENGENHARIA MECÂNICA, Turma 2018/1 do Centro de Ciências 
Tecnológicas – CCT – UDESC Joinville. 

 

1 DAS INSCRIÇÕES 

1.1. A presente seleção é aberta a candidatos brasileiros e estrangeiros.  
 
1.2. A inscrição ao Curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica é aberta aos 
portadores de diploma de Engenharia, Bacharel ou Licenciatura Plena em Física, Matemática e 
Computação. Casos especiais poderão ser aceitos pelo colegiado do programa. 

 
OBS: 

a. Os diplomas obtidos no exterior somente serão aceitos se possuírem 
reconhecimento consular; 

b. Será permitida a inscrição, no processo seletivo, de candidatos que estejam 
cursando, comprovadamente, o último semestre do curso de graduação. A efetiva 
matrícula no curso estará vinculada à apresentação do diploma ou certificado de 
conclusão do curso no ato da matrícula. 

 
1.3. No presente processo de seleção, serão disponibilizadas até 10 (dez) vagas, 
respeitando a capacidade de orientação de cada orientador. 
 
1.4. A inscrição será on-line no período de 01 de novembro de 2017 a 31 de janeiro de 
2018. 

 

1.5. Inscrição on-line: 

 

a. Para brasileiros:   www.cct.udesc.br/?idFormulario=309;  

b. Para estrangeiros (foreigners): www.cct.udesc.br/?idFormulario=308. 

 

1.6. O resultado da homologação das inscrições será publicado no dia 05 de fevereiro de 
2018 a partir das 13h no mural do PPGEM e no site do Programa: 
http://www.cct.udesc.br/?id=1058.  
 
1.7. Para a inscrição o candidato deverá anexar no formulário on-line os seguintes 
documentos: 
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a. Diploma de graduação1; 

b. Histórico escolar; 

c. Currículo Lattes (ver anexo III); 

d. Comprovante e ementas de disciplinas realizadas em cursos de Pós-Graduação, 
se for o caso. 

 
1.8. No ato de inscrição cada candidato deverá apresentar uma proposta sucinta do trabalho 
de pesquisa que pretende desenvolver, vinculado às linhas de pesquisa do curso de Mestrado 
Acadêmico em Engenharia Mecânica conforme orientações no anexo I. 
 
1.9. No ato de inscrição cada candidato deverá indicar duas pessoas que encaminharão 
cartas de referência para o e-mail pos.cct@udesc.br conforme orientações do anexo II. 
 
1.10. Os documentos anexados na inscrição on-line serão recebidos pela Coordenadoria de 
Ensino de Pós-Graduação e conferidos/homologados pela Comissão de Seleção. Não caberá a 
Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação alertar aos candidatos quanto à eventual falta de 
documentos. Somente serão homologadas as inscrições que estiverem plenamente de acordo 
com o Edital. 

2 DA SELEÇÃO 

2.1. A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: 
 
1ª ETAPA: Análise de Currículo: 

a. Currículo Lattes; 

b. Histórico Escolar da Graduação; 

c. Cartas de recomendação; 

d. Análise do comprovante e ementas de disciplinas realizadas em cursos de Pós-
Graduação, se for o caso. 

 
2ª ETAPA: Entrevista: 

a. Projeto de pesquisa proposto pelo candidato; 

b. Disponibilidade para dedicação aos estudos. 

 
2.2. Os resultados da 1ª ETAPA e a agenda da 2ª ETAPA serão publicados no dia 06 de 
fevereiro de 2018, disponibilizados no mural do PPGEM e no site do programa: 
http://www.cct.udesc.br/?id=1058. 

 

2.3. A 2ª ETAPA – Entrevista – será realizada no período de 07 de fevereiro de 2018 a 08 
de fevereiro de 2018, conforme agenda publicada na home-page do Programa. 

 

2.4. A entrevista será realizada preferencialmente de forma presencial, ou on-line via 
videoconferência. O não comparecimento na entrevista, seja presencial ou on-line, implicará 
na desclassificação do candidato. 

 

OBS:  
a. No formulário de inscrição, o candidato deverá assinalar a opção pela entrevista 

presencial ou on-line; 

                                                 
1 Conforme Resolução 013/2014/CONSEPE, art. 24, § 1º: Na ausência do diploma, o candidato poderá apresentar 
declarações de conclusão do curso de graduação e/ou mestrado com a data de colação de grau ou defesa de 
dissertação. A declaração de conclusão deverá ser substituída pelo diploma devidamente registrado no prazo máximo de 
até 12 meses da data do início do semestre letivo do curso, sob pena de, não o fazendo, ser desligado do curso. 
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b. Apenas candidatos que não residam em Joinville poderão solicitar entrevista on-
line ou em casos de força maior; 

c. A Comissão de Seleção analisará todas as solicitações e publicará os resultados 
junto à agenda de entrevistas; 

d. O tempo de entrevista (presencial ou on-line) será de, no máximo, 15 (quinze) 
minutos corridos; 

e. Ao optar pela entrevista presencial, o candidato deverá apresentar-se no local da 
entrevista no dia e no horário conforme agenda de entrevistas; 

f. Caso opte pela entrevista on-line, o candidato deverá fundamentar sua 
solicitação e fornecer o seu contato (Skype ou Google+) no campo reservado; 

g. Ao optar pela entrevista on-line, o candidato deverá estar conectado e disponível 
no dia e no horário informados na agenda de entrevistas. Entrevistas on-line 

sem vídeo não serão realizadas; 

h. Para o candidato que optar pela entrevista on-line, em caso de falha de conexão, 
o tempo gasto para o seu restabelecimento contará no tempo máximo da 
entrevista. 

 

2.5. A 1ª e 2ª ETAPAS serão eliminatórias e classificatórias. 
 
2.6. O resultado da 2ª ETAPA e a relação dos aprovados serão publicados no dia 09 de 
fevereiro de 2018 a partir das 13h no mural do PPGEM e no site do programa: 
http://www.cct.udesc.br/?id=1058. 

 
2.7. Recursos somente por alegação de estrita ilegalidade ao colegiado. 

3 DA MATRÍCULA 

3.1. Os candidatos que forem aprovados deverão efetuar sua matrícula pessoalmente na 
Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação, bloco A, e deverão entregar os seguintes 
documentos: 
 

a. Ficha de matrícula; 

b. Duas fotocópias autenticadas do Diploma de graduação2,3; 

c. Uma fotocópia autenticada do Histórico escolar; 

d. Uma fotografia 3x4 recente; 

e. Duas fotocópias simples da carteira de identidade, CPF e título de eleitor; 

f. Duas fotocópias simples da certidão de nascimento e/ou casamento; 

g. Cópia autenticada do passaporte e do visto (para estrangeiros); 

h. Certidão de quitação da Justiça Eleitoral, podendo ser obtida pelo site (para 
brasileiros): http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-
quitacao-eleitoral; 

i. Carta de Aceite do orientador (Anexo IV). 

 
3.2. As datas de matrícula serão divulgadas no mural da Coordenadoria de Ensino de Pós-
Graduação e no site: http://www.cct.udesc.br/?id=602. 

 

                                                 
2 As fotocópias poderão ser autenticadas na Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação mediante apresentação dos 
documentos originais. 
3
 O diploma e histórico de aluno estrangeiro precisarão, necessariamente, serem autenticados no Consulado do Brasil no 

país de origem. 
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4 DAS BOLSAS 

4.1. Concorrerão à bolsa de estudo aqueles candidatos que a solicitarem no ato da inscrição 
e confirmarem na entrevista. 

4.2. Alunos não bolsistas que estejam regularmente matriculados no Programa poderão 
manifestar o interesse em concorrer a bolsa de estudo mediante solicitação formal junto à 
secretaria do PPGEM até o dia 05 de fevereiro de 2018. Na ocasião da solicitação, estes 
alunos deverão entregar na secretaria do PPGEM os seguintes documentos: 

a. Documento de solicitação assinado pelo interessado; 

b. Currículo Lattes; 

c. Histórico Escolar da Graduação; 

c. Comprovante e ementas de disciplinas realizadas ou em andamento no 
Programa; 

d. Projeto de pesquisa proposto (conforme instruções do Anexo I). 

4.3. Os candidatos à bolsa de estudo serão classificados conforme notas obtidas nas etapas 
I e II do processo seletivo (item 2.1 do edital). 

4.4. As bolsas serão distribuídas pela comissão de bolsas de acordo com a disponibilidade 
das mesmas não sendo permitida a escolha do órgão de fomento da bolsa pelo candidato ou 
pelo orientador. 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. A qualquer tempo e a critério da Comissão de Seleção, se constatada a apresentação de 
documentos e/ou assinaturas inidôneas, será considerada cancelada a inscrição ou matrícula 
do candidato. 

5.2. O processo de seleção de que trata o presente edital é válido somente para as 
matrículas no Primeiro Semestre Letivo de 2018 do Curso de Mestrado Acadêmico em 
Engenharia Mecânica do CCT/UDESC.  
 
5.3. Os casos omissos serão resolvidos, no que couber, pela Comissão de Seleção ou pelo 
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica.  
 
5.4. Os candidatos não selecionados terão 30 dias após a divulgação dos resultados para 
retirarem seus documentos junto a Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação. Não será 
enviado material pelo correio. Após esta data, o material será reciclado. 
 
 
Joinville, 19 de Outubro de 2017. 
 
 
Professor Paulo Sergio Berving Zdanski 
Coordenador do PPGEM 


