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EDITAL PPGEC Nº 02/2015 
ABRE INSCRIÇÃO, FIXA DATA, HORÁRIO E 
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E MATRÍCULA 
NO CURSO DE MESTRADO DO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 
CIVIL DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
TECNOLÓGICAS. 

 
O Diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade do Estado de Santa Catarina 

– UDESC, 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 CIVIL, Turma 2016/1. 
 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1. Será aceita a inscrição ao Curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia Civil os portadores 
de diploma de curso de nível superior, autorizado pelo MEC, de duração plena em 
engenharia ou arquitetura e urbanismo. Poderão ser aceitos portadores de diplomas de 
graduação em áreas afins à área de concentração do PPGEC desde que sejam aprovados 
pelo colegiado do curso. 
 
OBS:  

 Poderão ser aceitos candidatos portadores de diploma de curso superior fornecido 
por instituições de outro país que possua reconhecimento pelo MEC. 

 
 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. 

1.1. No presente processo de seleção, serão disponibilizadas o preenchimento de até 10 (dez) 
vagas.  

 
1.2. A inscrição será on-line no período de 15 de outubro de 2015 a 15 de novembro de 

2015, no endereço www.cct.udesc.br/?idFormulario=156 
 
1.3 O resultado da homologação das inscrições será publicado no dia 18 de novembro de 

2015 a partir das 15h no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação de 
Engenharia Civil e no site do Programa: http://www.cct.udesc.br/?id=1603 

 
1.4 Para inscrição no processo seletivo do PPGEC o candidato deverá apresentar as seguintes 

documentações que deverão ser anexadas no formulário on-line, em formato .PDF, e ter no 
máximo 512 KB em cada arquivo anexado: 

 

 Formulário de Inscrição, devidamente preenchido;  
 Currículo Lattes, conforme orientações no Anexo II;  
 Diploma do curso de graduação ou declaração de colação de grau da instituição de origem;  
 Histórico escolar do curso de graduação; 
 Projeto escrito relacionado ao tema da pesquisa que pretende desenvolver no Curso de 

Pós-Graduação, devendo este tema estar obrigatoriamente vinculado às linhas de pesquisa 
ofertadas pelo curso de Mestrado em Engenharia Civil, conforme modelo apresentado no 
anexo I;  

http://www.cct.udesc.br/?idFormulario=156
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1.5 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 
à 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 três etapas: 
 
1ª Etapa: A primeira etapa é eliminatória e consiste de uma redação dissertativa em 

língua portuguesa sobre um tema vinculado às linhas de pesquisa do Curso. A esta etapa será 
conferida uma nota de zero a dez pontos. Serão considerados aprovados os candidatos que 
obtiverem nota mínima 7,00 (sete).  

 
2ª Etapa: A segunda etapa é eliminatória e classificatória e consiste da análise do 

Currículo Lattes e do histórico escolar da graduação. A avaliação desta documentação, expressa 
mediante nota global de zero a dez, deverá refletir o mérito do candidato. No julgamento do 
currículo, a comissão apreciará os seguintes aspectos:  
 
1. Iniciação científica;  

2. Trabalhos científicos e publicações; 

3. Atividades profissionais e acadêmicas afins à área de concentração do PPGEC.  
 
No julgamento do histórico escolar da graduação, a comissão apreciará os seguintes aspectos:  
 
1. Afinidade da formação com o Curso e;  

2. Desempenho nas disciplinas.  
  
Será considerado aprovado nesta etapa do processo seletivo o candidato que obtiver nota maior 
ou igual a 6,00 (seis). 
 

3ª Etapa: A terceira etapa consiste de uma entrevista com a comissão de seleção. No 
julgamento da entrevista, expresso mediante nota global de zero a dez, a comissão apreciará os 
seguintes aspectos:  
 
1. Interesse e afinidade com a área de concentração do PPGEC;  

2. Formação e experiência profissional e;  

3. Projeto de pesquisa apresentado.  
 
A classificação final do candidato será obtida a partir da composição dos resultados das três fases 
da seleção em que a média aritmética das notas da primeira fase terá peso 4, a nota da segunda 
fase terá peso 4 e nota da terceira fase terá peso 2. 
 
Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:  
- pontuação obtida na segunda etapa;  
- pontuação obtida na primeira etapa e;  
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- pontuação obtida na terceira etapa.  
 
2.2 A 1° etapa será realizada no dia 03.12.2015 (quinta-feira), das 13h30min às 15h00min. 

Local: Bloco L, sala L305 / Departamento de Engenharia Civil - CENTRO DE CIÊNCIAS 

TECNOLÓGICAS - CCT - Campus Universitário Prof. Avelino Marcante, 200 – Zona 

Industrial Norte – Joinville – SC – CEP: 89.219-710.  

 
2.3 No dia da realização da redação dissertativa (1ª. Etapa) o candidato deverá entregar à 

Comissão de Avaliação o Currículo Lattes impresso com a documentação comprobatória das 
informações preenchidas no currículo. Os documentos deverão estar sequencialmente 
organizados e numerados, com base na ordem e na numeração citada no texto do 
documento.   

 
2.4 A relação dos aprovados da 1ª etapa será publicada no dia 11.12.2015 (sexta-feira), a 

partir das 15h, no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
e na home-page do Programa (http://www.cct.udesc.br/?id=1603).  
 

2.5 O resultado da avaliação da 2ª etapa será divulgado no dia 18/12/2015 (sexta-feira), a 
partir das 15h, no mural da Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil 
e na home-page do Programa (http://www.cct.udesc.br/?id=1603).  
  

2.6 A 3ª etapa será realizada no período de 11/02/2016 a 12/02/2016, nas dependências do 
Departamento de Engenharia Civil/CCT/UDESC, conforme agenda publicada na home-page 
do Programa. Os candidatos que não comparecerem à entrevista no horário determinado 
estarão eliminados do processo de seleção. 

 
2.7 Candidatos que residem em cidades que distam pelo menos 250 km de Joinville poderão 

ser entrevistados por telefone, se assim indicarem no formulário de inscrição. No caso de 
entrevista por telefone, a mesma será realizada no horário definido pela Comissão de 
Seleção, que telefonará para os números indicados no campo próprio do formulário de 
inscrição. Os candidatos que não atenderem o telefonema no horário determinado estarão 
eliminados do processo de seleção. O candidato deverá anexar no formulário de inscrição 
um comprovante de residência.  

 
2.8 O resultado da 3ª etapa e a relação dos aprovados serão publicados até o dia 16 de 

fevereiro de 2016 a partir das 15h no mural do PPGEC e no site do programa 
http://www.cct.udesc.br/?id=1603 

 
3 DA MATRÍCULA 
 
3.1. Os candidatos que forem aprovados deverão efetuar sua matrícula pessoalmente na 

Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação, bloco A, das 12h às 18 h, e deverão 
entregar juntamente com a ficha de matrícula os seguintes documentos: 

 

 Duas fotocópias autenticadas do Diploma de graduação1 2; 

                                                 
1 As fotocópias poderão ser autenticadas na Coordenadoria de Ensino de Pós-Graduação mediante apresentação dos 

documentos originais. 
 
2 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 

http://www.cct.udesc.br/?id=1603
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 Uma fotocópia autenticada do Histórico escolar1; 
 Uma fotografia 3x4 recente; 

 Duas fotocópias simples da carteira de identidade, CPF e título de eleitor; 
 Duas fotocópias simples da certidão de nascimento e/ou casamento; 
 Certidão de quitação da Justiça Eleitoral, podendo ser obtida pelo site: 

http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao_blank.htm  
 
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. 
 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
4.1. 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. 
 

4.2. O processo de seleção de que trata o presente edital é válido somente para as matrículas 
no Primeiro Semestre Letivo de 2016 do Curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia 
Civil do CCT/UDESC.  

 
4.3. Os casos omissos serão resolvidos, no que couber, pela Comissão de Seleção ou pelo 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil.  
 

5.4.    Recursos somente por alegação de estrita ilegalidade ao colegiado.  
 
5.5 Os candidatos não selecionados terão 30 dias após a divulgação dos resultados para 

retirar seus documentos junto a Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil. Não será enviado material pelo correio. Após esta data o material será encaminhado 
para reciclagem. 

 
 
 
Joinville, 14 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
Professora Adriana Goulart dos Santos 
Coordenadora do PPGEC 

                                                                                                                                                                  
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. 

http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao_blank.htm
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ANEXO I – MODELO DO PROJETO DE PESQUISA 
 

 

O objetivo do projeto de pesquisa é avaliar o desenvolvimento escrito, maturidade científica e grau 
de conhecimento do candidato sobre a área de pesquisa selecionada. O projeto deverá ter no 
mínimo 4 páginas e máximo 8 páginas. O tema do projeto deve seguir uma linha de pesquisa do 
programa de pós-graduação em Engenharia Civil da UDESC, que podem ser encontradas no site 
do programa (http://www.cct.udesc.br/?id=1618) 

 

1 – Identificação do projeto 

Título: 

Autor: 

 

2 – Introdução 

 

3 - Objetivo da pesquisa 

 

4 – Desenvolvimento da pesquisa 

Descrever a metodologia, materiais e métodos, tipo de análise (experimental, numérica, …) que 
será realizada no projeto. 

 

5 – Cronograma 

Descrever cronologicamente as etapas necessárias para realizar o presente projeto de pesquisa. 

 

6 – Considerações finais 

 

7 – Referências bibliográficas 
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ANEXO II 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 
 
 
 O candidato deverá anexar no formulário de inscrição, em arquivo (formato .PDF) o 
Currículo Lattes gerado pelo programa Lattes, disponibilizado gratuitamente na página do CNPq. 
http://lattes.cnpq.br/index.htm 
 
 
I – Informações adicionais – comprovação de documentação do Currículo Lattes  
 
Todas as informações registradas no Currículo Lattes deverão ser comprovadas. O Currículo Lattes 
impresso com a documentação comprobatória das informações preenchidas no Currículo Lattes 
deve ser entregue à Comissão de Avaliação no dia da realização da redação dissertativa (1ª. 
etapa). Os documentos deverão estar sequencialmente organizados e numerados, com base na 
ordem e na numeração citada no texto do documento. 
 
 

http://lattes.cnpq.br/index.htm

