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Normas do processo de seleção em fluxo contínuo para o
Programa de Pós-graduação, em nível de mestrado, em
Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC.

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PGEE) da Universidade Federal do
ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições em fluxo contínuo para o ingresso de
candidatos para o Mestrado Acadêmico "stricto sensu" e estabelece as normas e procedimentos
para a seleção de candidatos.
1.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 Somente serão homologadas as inscrições de candidatos ao mestrado que tiverem pedido de
bolsa de estudos aprovado por agência de fomento à pesquisa científica, que realizam análise
do projeto, do currículo e do histórico escolar do candidato por meio de parecerista ad hoc.
1.2. O orientador do candidato deve estar obrigatoriamente apto a orientar aluno do Curso de
Mestrado no Programa no momento da inscrição.
1.3 Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.,
1.4 O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação do
Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Thales Sousa – Siape 1876380, sendo seus
demais membros titulares os servidores docentes, Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho – Siape 1907748,
Carlos Eduardo Capovilla – Siape 1762419, Edmarcio Antônio Belati – Siape 1671333 e José Luis
Azcue Puma – Siape 2079380.

2.
DO CALENDÁRIO
2.1 Esta seleção se dá por fluxo contínuo, de forma que a inscrição pode ser efetivada a
qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que é de 12 (doze) meses após
a sua publicação.
2.2 O candidato aprovado iniciará suas atividades no início do próximo quadrimestre letivo,
seguindo o calendário de matrículas regular da PROPG, disponível em
propg.ufabc.edu.br/matriculas.html.
3.
DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1 Serão oferecidas até 10 vagas aos candidatos aptos nos termos deste Edital.
4.
DA INSCRIÇÃO
4.1. Documentação necessária para inscrição:
a)
Requerimento de inscrição, conforme modelo constante do ANEXO 1 deste edital,
devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do Programa na internet
(http://www.ppgee.ufabc.edu.br);

b)
Comprovante de aprovação da bolsa pela agência de fomento;
c)
Cópia do diploma de graduação ou de certificado de conclusão ou declaração de
provável formando de curso de graduação reconhecido pelo MEC se brasileiro ou órgão similar
se estrangeiro;
d)
Cópia de documento de identidade (para brasileiros) ou do RNE ou passaporte (para
estrangeiros);
e)
Projeto de pesquisa. Anexar obrigatoriamente o mesmo projeto que foi aprovado pela
agência de fomento.
4.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Comissão de Seleção do direito de excluir do processo seletivo o
candidato que não cumprir com os requisitos deste Edital, não preencher os formulários de
forma completa e correta ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.
4.4. A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que
apresentarem a documentação em conformidade com este Edital.
4.4.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada na página
oficial do Programa na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br).
4.4.2. Após a análise da documentação dos candidatos que tiveram sua inscrição deferida
(conforme item 4.4.1) a Comissão publicará a relação dos aprovados no processo seletivo na
página do programa (http://www.ppgee.ufabc.edu.br).
4.4.3. O candidato que tiver sua inscrição indeferida OU NÃO FOR APROVADO NO
PROCESSO SELETIVO poderá entrar com recurso até 5 dias uteis após a divulgação do
resultado na página oficial do Programa na internet.
4.5. Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço
eletrônico ppgee@ufabc.edu.br, em arquivo digitalizado (em formato “.pdf”) sob o Assunto:
“Inscrição – PG Elétrica Fluxo Continuo – nome completo do candidato”. Os documentos
deverão ser enviados em um único arquivo, compactado em formato “.zip”. O tamanho do
arquivo enviado não deverá exceder 10 MB.
5.
DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS
5.1. Os candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas serão analisados exclusivamente
em relação à pertinência do projeto de pesquisa aprovado pela agencia de fomento em relação
às linhas de pesquisa do Programa e a pós-graduação em Engenharia Elétrica como um todo. A
análise será feita pela coordenação do Programa e seu resultado final homologado em reunião
da Comissão de Pós-Graduação (CPG).
6.
DA MATRÍCULA
6.1. 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
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local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html e de acordo com o
item 2.2 do presente edital.
6.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do
representante.
6.3. 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.

7.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
a)
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos;
b)
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
7.2 Casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.
7.3. DÚVIDAS devem ser sanadas pelo e-mail ppgee@ufabc.edu.br ou pelo site
http://www.ppgee.ufabc.edu.br

Thales Sousa
(SIAPE: 1876380)
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
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ANEXO 1

Requerimento de Inscrição

Eu (nome por extenso) _________________________________________________________
requeiro minha INSCRIÇÃO no Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade
Federal do ABC, em nível Mestrado, para ingresso previsto para
/
/ /, conforme os dados
abaixo:

Projeto de pesquisa (título): _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

Orientador (assinale e complete uma das alternativas)
( ) Professor que aceitou ser o orientador
1–______________________________
I. DADOS PESSOAIS:

Data de Nascimento: ___/___/___. Sexo [ ] M

[ ] F . CPF: _______________________________

Documento de Identidade: tipo: RG [ ] RNE [ ] Passaporte [ ] Nº______________ UF: ___

Local de Nascimento: __________________________ UF ___ País: ___________________________

Endereço: ___________________________________________nº __________ apto: ____________

Bairro: ________________________. Cidade: __________________CEP: ________- ____. UF: _____

Fone: (___) _______________________

Celular: (____) ________________________

E-mail (EM LETRA DE FORMA): __________________________________
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II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Nome da Instituição: _______________________________ Data de início do Curso: ____/____/____.

Título Obtido: ___________________________________ Data da conclusão do Curso: ___/____/____

III. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS:

Local de Trabalho: _______________________________________ Data de ingresso: ___ /____/ ____
Cargo: _________________________________________ Carga horária: _______________________

IV. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA ( * ) [

] SIM

[

] NÃO

(SE SIM, QUAL? (indicar necessidades especiais no item OUTRAS INFORMAÇÕES e também os
equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo conforme Edital
004/2014 – PG Em Engenharia Elétrica. Essa indicação servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC, sendo que eventual não atendimento será comunicado ao candidato via e-mail.
( * ) Anexar atestado médico aos documentos de inscrição, que comprove o tipo de deficiência.
V. OUTRAS INFORMAÇÕES
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Declaro concordar com os termos do Regimento Interno da Pós-Graduação da
UFABC e das Normas Internas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica.

(cidade/data)_________, __/__/___

Assinatura: __________________________________________
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