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EDITAL Nº 058/2017
Normas do Processo Seletivo para o curso de MESTRADO
ACADÊMICO

do

Programa

de

Pós-Graduação

em

Engenharia Elétrica, referente ao ingresso no primeiro
quadrimestre do ano de 2018.

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC (UFABC)
torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no Curso de
Mestrado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o primeiro quadrimestre de 2018 e
estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos 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 Thales Sousa – Siape 187638, sendo seus
demais membros titulares os servidores docentes, Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho – Siape 1907748,
Carlos Eduardo Capovilla – Siape 1762419, Edmarcio Antonio Belati – Siape 1671333 e José Luis
Azcue Puma – Siape 2079380.

1.2. Para a inscrição no processo seletivo (Curso de Mestrado), os candidatos devem comprovar a
conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou então a previsão de sua
conclusão até a data de matrícula no Programa, por meio de encaminhamento do documento na
solicitação de inscrição (item 4).

1.3. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações
adicionais do item 6. "Candidatos residentes no exterior".

1.4. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao quadro de

orientadores do ANEXO I, com ciência manifesta do respectivo orientador por meio de sua
assinatura no ANEXO II com cópia enviada junto da inscrição.

1.5. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, do histórico da graduação
e da sugestão de projeto de pesquisa.

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

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das aulas
para o primeiro quadrimestre do ano de 2018 é apresentado a seguir:

Prazo de inscrição.
Divulgação

das

De 13/09 a 28/09/2017
inscrições

deferidas

e Dia

29/09/2017

(disponível

indeferidas (com os motivos).

http://ppgee.ufabc.edu.br/)

Prazo para recurso das inscrições indeferidas.

De 29/09 a 03/10 (ver item 9.1)

Resultado dos recursos das inscrições.

Até

03/10/2017

em:

(disponível

em:

(disponível

em:

http://ppgee.ufabc.edu.br/)

Processo de classificação envolvendo: análise De 04/10/2017 a 10/10/2017
do histórico escolar, análise do projeto de
pesquisa e análise de currículo.
Divulgação do resultado parcial.

Até

10/10/2017

http://ppgee.ufabc.edu.br/)

Prazo para recurso do resultado parcial.

11/010/17 a 15/10/17 (ver item 9.1)

Divulgação do resultado final.

Até

30/10/17

http://ppgee.ufabc.edu.br/)

Solicitação de matrícula em disciplinas –
2018.1 (ingressantes e veteranos).

De 28/11 a 30/11/2017
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(disponível

em:

Matrícula dos ingressantes (apenas entrega de Calendário a ser definido pela Pró-Reitoria de Pósdocumentos).

Graduação.

Início das aulas.

Calendário a ser definido pela Pró-Reitoria de PósGraduação.

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1. Serão oferecidas até quinze (15) vagas para o Curso de Mestrado.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. A inscrição do candidato no processo seletivo envolve a apresentação de toda a documentação
citada nesta seção, em formato digital. A falta de qualquer destes documentos e do atendimento de
suas exigências poderá acarretar no indeferimento da inscrição.

4.2. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 13 de Setembro
a 28 de Setembro de 2017, o formulário de inscrição do programa disponível no site:
http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder ao questionário e anexar às cópias dos
seguintes documentos (obrigatoriamente em formato PDF):
I. Carta de aceite de orientação preenchida e assinada pelo candidato e pelo orientador (ANEXO II);
II. Cópias dos documentos de identidade do candidato;
- RG e CPF, para brasileiros;
- RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do
passaporte);
III. Cópia do histórico escolar da graduação;
IV. Cópia do Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br/), A Comissão de Seleção poderá,
eventualmente, exigir os comprovantes deste currículo, que deverão ser encaminhados no prazo
solicitado.
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V. Sugestão de projeto de pesquisa, relacionado com as linhas de pesquisa do Curso
(http://www.ppgee.ufabc.edu.br), com 5 a 10 páginas, escrito em português, espanhol ou inglês com
espaçamento duplo, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com o seguinte conteúdo: (i) Nome
do candidato e do possível futuro orientador; (ii) Linha de Pesquisa; (iii) Título; (iv) Introdução; (v)
Objetivos geral e específico(s); (vi) Justificativa; (vii) Metodologia; (viii) Referências bibliográficas.
Nota: A sugestão de Projeto de Pesquisa apresentada será utilizada unicamente durante este Processo
Seletivo, não sendo necessariamente obrigatória sua continuidade ou execução durante o curso.
VI. Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua conclusão
até a data de matrícula no Programa.
a) O Diploma de graduação obtido em Programa no exterior não necessita ter a sua revalidação, por
instituição pública brasileira.

4.3. Na inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades especiais 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 email.

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção
O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica é
elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (ver item 1.1).
Os critérios de seleção e classificação são baseados em:
I.

Análise do currículo;

II.

Análise do histórico escolar;

III.

Análise do projeto de pesquisa.
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5.1.1. Análise de currículo
A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A documentação
comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser apresentada impressa (cópia simples)
pelos candidatos no dia e horários indicados quando solicitada pela comissão.
O currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas pelo
candidato, de acordo com o ANEXO III.

5.1.2. O histórico da graduação será avaliado de forma qualitativa e quantitativa.

5.1.3. A sugestão de projeto de pesquisa será avaliada em relação à sua consistência e coerência,
particularmente no que se refere às relações entre o problema, objeto, referencial teórico e
metodologia.

5.1.4. A avaliação corresponderá a:
a) Currículo: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um) na avaliação final;
b) Histórico da Graduação: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 2 (dois) na avaliação
final;
c) Sugestão de Projeto de Pesquisa: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um) na
avaliação final.

6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR

6.1.

Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o processo

seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as aulas das
disciplinas do programa serão ministradas em português.
Parágrafo 1º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação necessária
para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4.
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7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste

Edital;
II.

Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da seleção;

8. DO RESULTADO

8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou superior a
sete (7,0) (desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade para enfrentar problemas
simples relacionados à área do Programa).

8.2. O resultado final os candidatos aprovados far-se-á por ordem alfabética.

8.3. O resultado final com a lista dos candidatos aprovados no processo seletivo será divulgado na
página oficial do Programa na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme calendário de
inscrição (item 2.1 do presente edital).

8.4. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme item 3).

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 (ppgee@ufabc.edu.br). Solicitações
enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas.
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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/.

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/, bem como atender as solicitações e
observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2018.

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 3 deste
Edital. Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos 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 Comissão de Seleção ou
pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.

12.2. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Cursos de Pós-Graduação (disponível em: http://propg.ufabc.edu.br/wp7

content/uploads/regimento.pdf), assim como as Normas Internas do Programa de Pós-Graduação
em

Engenharia

Elétrica

da

Universidade

Federal

do

ABC

(disponível

em:

http://www.ppgee.ufabc.edu.br).

12.3. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de
pesquisa pretendido.

12.4. 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 PósGraduação em Engenharia Elétrica (http://www.ppgee.ufabc.edu.br).

12.5. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppgee@ufabc.edu.br.

Thales Sousa
Siape 1876380
Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica
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ANEXO I
TABELA DE DOCENTES ORIENTADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Ahda Pionkoski Grilo Pavani
Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho
Antônio Padilha Feltrin
Carlos Eduardo Capovilla
Edmarcio Antonio Belati
Ivan Roberto Santana Casella
José Luis Azcue Puma
Luis Alberto Luz de Almeida
Marcelo Bender Perotoni
Marcos Roberto da Rocha Gesualdi
Ricardo Caneloi dos Santos
Segundo Nilo Mestanza Muñoz
Thales Sousa
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ANEXO II
Carta de Aceite de Orientação

Eu, _________________________________________________________, docente do Curso de
Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC, aceito orientar o
candidato,____________________________________________________________________,
inscrito no processo seletivo da PGEE, Edital Nº _______. Também declaro ter conhecimento
do projeto de pesquisa do candidato e da sua formação acadêmica.

DADOS ADICIONAIS
Proposta de projeto de pesquisa sugerido pelo candidato (título):
____________________________________________________________________________

Linha de pesquisa relacionada a proposta de pesquisa:
( ) Sistemas Elétricos e Eletrônicos;
( ) Modelagem e Simulação Computacionais.

QUAL MOTIVO LEVOU O DOCENTE A ACEITAR O CANDIDATO E SUA
PROPOSTA DE TRABALHO? SUA CONCLUSÃO É VIÁVEL EM 2 ANOS DE
MESTRADO?
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Em acordo:

Assinatura ______________________________
Prof. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Assinatura ______________________________
Candidato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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ANEXO III
Itens considerados no currículo:

Pontuação de Títulos e Atuação Profissional e Acadêmica
Formação acadêmica

Valor
Máximo
7,0
pontos

Graduação na área ou em áreas correlatas ao curso (5 Pontos)
Apresentação em congressos científicos em áreas correlatas ao curso
Curso de Especialização (Pós-graduação “lato sensu”) em áreas correlatas ao curso
concluído ou /segundo diploma de graduação
Cursos técnicos e de extensão universitária em áreas correlatas ao curso.
Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior
Disciplinas cursadas com aprovação em cursos de pós-graduação "stricto sensu"
aprovados pela CAPES nos últimos 5 anos.
Disciplinas cursadas como aluno especial com conceito A ou B no Mestrado em
Engenharia Elétrica da UFABC
2,0
pontos

Produção técnica, científica e literária
Artigos completos publicados ou aceitos para publicação em periódicos científicos
indexados
Trabalhos completos publicados ou aceitos para publicação em congressos científicos
nacionais ou internacionais
Capítulos de livros ou livros científicos
Artigos publicados em jornais e revistas

1,0
ponto

Experiência Profissional
Iniciação científica (por ano)
Participação em projetos de pesquisa
Experiência em monitoria (por disciplina)
Experiência profissional em áreas correlatas ao curso, exceto estágio (por ano)
Experiência docente em nível universitário (por ano)
Estágios profissionais em áreas correlatas ao curso (por ano)

Observação: A Comissão de Seleção poderá exigir os comprovantes do currículo Lattes, que
deverão ser encaminhados no prazo solicitado.
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