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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA - PPMEC 

 

EDITAL Nº 01/2021 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

MECÂNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO: MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO NÍVEL: MESTRADO 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica - PPMEC da Universidade 
Federal de São João del-Rei - UFSJ faz saber que, no período de 04 a 09 de fevereiro de 2021, 
estarão abertas as INSCRIÇÕES para seleção de candidatos ao MESTRADO. 

 

DAS VAGAS 
 

Serão oferecidas 10 (dez) vagas para o Mestrado em Engenharia Mecânica para o primeiro 
quadrimestre letivo de 2021, que serão distribuídas com base na classificação final dos candidatos 
de acordo com o disposto no Anexo I. 
 

Em cumprimento à Portaria Normativa Nº 13, de 11 de maio de 2016, que dispõe sobre a indução 
de Ações Afirmativas na Pós-graduação, das 10 (dez) vagas oferecidas para o curso de Mestrado, 
03 (três) vagas serão reservadas aos candidatos autodeclarados negros (pretos ou pardos) e 
indígenas de acordo com base na ordem de classificação final dos candidatos, independentemente 
da Linha de Pesquisa do Programa. 
 

A autodeclaração e a opção pela reserva de vagas deverão ser feitas no ato da inscrição (ver Anexo 
II). Os candidatos deverão optar por uma das modalidades, que são AMPLA CONCORRÊNCIA ou 
RESERVA DE VAGAS para negros (pretos ou pardos) e indígenas. Ou seja, é vedada ao candidato a 
inscrição em mais de uma modalidade de concorrência prevista neste Edital.  
 

O candidato deverá se inscrever para o processo seletivo em apenas 01 (uma) das Linhas de 
Pesquisa. Caso ocorra mais de uma inscrição, será considerada somente a última inscrição recebida 
dentro do período de inscrição. 

 

DA LEGISLAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO: 
 

Este Edital segue a normatização imposta pela Resolução 042/2011, do Conselho Universitário da 
UFSJ, disponível no endereço eletrônico: (http://www.ufsj.edu.br/portal2-
repositorio/File/soces/Res042Consu2012_AdReferendum_NormasEditaisMestradoDoutorado.pdf). 

 

 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/soces/Res042Consu2012_AdReferendum_NormasEditaisMestradoDoutorado.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/soces/Res042Consu2012_AdReferendum_NormasEditaisMestradoDoutorado.pdf
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ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: 
 

MATERIAIS E PROCESSOS DE FABRICAÇÃO 

 

LINHAS DE PESQUISA: 
 

* Análise Estrutural; 

* Caracterização e Propriedades Mecânicas dos Materiais; 

* Processos de Transformação Metal-mecânica. 

 

INSCRIÇÕES: 
 

Período: 04 a 09 de fevereiro de 2021. 
 

As inscrições deverão ser efetuadas no website do Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Mecânica (https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547), na área de 
inscrição, em formulário de inscrição próprio, a ser preenchido eletronicamente. 
 

Junto ao formulário de inscrição, o candidato deverá fazer o upload dos seguintes documentos 
digitalizados: 

I. Diploma ou comprovante de conclusão de curso de graduação; 

II. Histórico(s) ou extrato(s) escolar(es) de graduação contendo o valor do coeficiente de 
rendimento acadêmico;  

III. Uma cópia do curriculum vitae da plataforma lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/); 

É necessário anexar cópias digitalizadas dos comprovantes das informações 
constantes no curriculum vitae. 

IV. Certidão de registro civil; 

V. Comprovante de estar em dia com as obrigações do serviço militar, para candidatos do sexo 
masculino; 

VI.  Título de eleitor; 

VII. Comprovante de estar em dia com as obrigações eleitorais; 

VIII. Cópias de Registro Geral (RG com data de expedição dentro dos últimos 10 anos) e CPF; 

IX. Termo de autodeclaração para candidatos que se declararem negros (pretos ou pardos) 
conforme Anexo II; 
 

É de total responsabilidade do candidato a veracidade das informações constantes no formulário de 
inscrição, bem como a anexação da documentação exigida neste Edital. 

 

https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547
http://lattes.cnpq.br/
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É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação on-line de todos os atos, 
editais e comunicados referentes ao processo seletivo. 

 

PROCESSO SELETIVO:  
 

Todas as etapas do processo seletivo serão on-line. O processo constará de três etapas, a saber:  
 

Primeira etapa – eliminatória (peso 4) 
 

Prova on-line – A ser realizada no dia 12 de fevereiro 2021, das 9 às 12 horas. O link de acesso 
para receber as instruções de como realizar a prova online estará disponível no website do 
Programa https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547) a partir das 
8h30min do dia 12 de fevereiro de 2021. Todos deverão acessar o link com 30 minutos de 
antecedência para garantirem acesso à prova, até o horário delimitado.  Será permitido o acesso ao 
link no máximo até as 8h45min. 
 

A prova será individual, sem permissão de acesso a qualquer consulta, e deve ser realizada em 
computador com acesso à internet, webcam ou câmera e microfone, integrados ou acoplados ao 
computador. Durante todo o tempo de prova o candidato deverá permanecer logado/conectado 
com a câmera ativada direcionada para ele e com o microfone ligado. O monitoramento dos 
candidatos será realizado pela plataforma Google Meet. 
 

Será feita uma chamada nominal a cada candidato para compartilhar sua webcam e apresentar, 
bem próximo da tela, o seu rosto e o documento de identificação fornecido na inscrição do Processo 
Seletivo.  
 

Após o início das provas, qualquer comunicação entre o candidato e a banca examinadora deverá 
ocorrer de forma escrita através do chat do google meet.  
 

Para a realização da prova, o candidato deve usar folhas A4 em branco, caneta esferográfica 
transparente, lapiseira ou lápis e borracha e um scanner (podem ser usados os aplicativos de 
celular para o candidato fazer a digitalização das soluções das questões em PDF). Não serão 
permitidos fone de ouvido e relógio inteligente. 
 

A banca poderá autorizar o candidato, caso ele tenha necessidade de utilizar os sanitários, a retirar-
se de frente da câmera por 2 vezes, por no máximo 5 minutos cada. 
 

A banca não se responsabilizará por problemas de conexão da internet do candidato. Caso ocorra 
instabilidade ou queda da conexão e/ou energia durante a realização da prova, os candidatos terão 
até 5 minutos para restabelecer a sua conexão de internet. O candidato que não retornar no tempo 
estabelecido, será desclassificado. 
 

O candidato poderá, a seu critério, como medida de prevenção, providenciar computador ou bateria 
extra, verificar a estabilidade de sua operadora de Internet, ter disponível algum aparelho móvel 
(4G) para rotear a Internet e demais providencias que permitam a realização da prova on-line. 

 

https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547
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Toda e qualquer desconexão do ambiente de prova será monitorada e quaisquer atividades 
suspeitas serão submetidas à análise para as tomadas de decisão a respeito da continuidade do 
candidato no processo seletivo. Será desclassificado o candidato que não se atentar para exigências 
previamente publicadas quanto à data, ao horário e a forma de realização da prova. 
 

Dos critérios para a realização da prova 
 

A prova terá um total de 12 questões, divididas em 4 questões para cada linha de Pesquisa do 
Programa de Pós-graduação em Engenharia – PPMEC, a saber: Análise Estrutural, Caracterização e 
Propriedades Mecânicas dos Materiais, e Processos de Transformação Metal-mecânica. O candidato 
escolherá e responderá somente três questões de cada linha de pesquisa, devendo responder no 
máximo 9 questões da prova. As questões para cada linha de pesquisa serão numeradas de 1 a 4. 
Caso o candidato responda as 4 questões, serão consideradas, para critério de pontuação, somente 
as 3 primeiras questões, na ordem crescente de 1 a 3. A prova terá um valor de 10 pontos e será 
eliminado o candidato com nota igual a zero. 
 

Segunda etapa – classificatória (peso 5) 
 

Avaliação do curriculum vitae - o curriculum, modelo Lattes/CNPq, será pontuado de acordo com 
uma tabela de pontos comum a todos os candidatos, contemplando a formação acadêmica, 
experiência acadêmica e profissional, atividades didáticas e produção científica, dentre outras 
atividades previstas na planilha do anexo III. A pontuação máxima do currículo será de 10 pontos. 
A tabela de pontuação do currículo está disponível no Anexo III. Os candidatos devem enviar a 
planilha preenchida no ato da inscrição para ser conferida, posteriormente, pela banca 
examinadora. 
 

Terceira etapa – classificatória (peso 1) 
 

Avaliação das cartas de recomendação – o candidato deverá apresentar duas cartas de 
recomendação, conforme modelo do Anexo IV, de Professores Universitários com os quais já tenha 
desenvolvido atividades de Ensino, Pesquisa e/ou Extensão. As cartas deverão ser assinadas e 
enviadas em arquivo PDF pelos respectivos professores para o e-mail ppmec@ufsj.edu.br. A 
pontuação máxima das cartas de recomendação será de 10 pontos. 
 

A prova, o currículo e as cartas de recomendação serão avaliados por uma banca composta de 05 
docentes nomeada pelo Coordenador do Curso e publicada no website do Programa. Os temas 
previstos na prova encontram-se no Anexo V. 
 

REGRAS ADICIONAIS: 
 

Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com sua nota final obtida pela média 
ponderada, de acordo com os pesos de cada etapa.  
 

Em caso de empate, tem precedência de classificação o aluno com maior pontuação no currículo, 
maior nota na prova escrita, maior coeficiente de rendimento escolar e maior idade, nesta ordem. 

 

mailto:ppmec@ufsj.edu.br
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Cada candidato aprovado deverá entrar em contato com os orientadores da linha de pesquisa de 
seu interesse para discussão sobre as Propostas de Pesquisa que serão divulgadas pelo PPMEC até 
24 de fevereiro de 2021. A seleção do candidato será de responsabilidade de cada orientador, 
observado o número de vagas oferecidas por cada um dos docentes, conforme o Anexo I. 

A distribuição das bolsas entre os candidatos aprovados será baseada na classificação geral das 
notas e na manifestação do interesse na bolsa de estudos, constante do formulário de inscrição. 
Para a questão do acúmulo de bolsas e recebimento de bolsa com atividade remunerada os 
candidatos devem estar atentos à Portaria Conjunta Capes/CNPq nº 1/2010.  

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: 
 

O Programa empregará os termos do artigo 2º da Resolução N° 008, de 7 de outubro de 2020, 
para isenção da taxa de inscrição neste Processo Seletivo. 

 

CRONOGRAMA:  
 

A prova será realizada na forma on-line através de link específico informado no sítio do PPMEC, 
conforme o calendário abaixo:  
 

- Dia 12/02/2021  – Prova Escrita 

- Dia 18/02/2021            – Análise de currículo e das cartas de apresentação 

- Dia 19/02/2021  – Resultado preliminar 

- Dia 24/02/2021                 – Resultado oficial 

- Dias 25 e 26/02/2021 – Matrícula dos candidatos selecionados  

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
 

Os resultados de todas as fases serão divulgados no website do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Mecânica (https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547). 
Não serão divulgados resultados por telefone ou e-mail.  

 

DOS RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO 
 

O prazo para interposição de recursos será até a data de 23 de fevereiro de 2021. 
 

1. Os recursos referentes ao Processo Seletivo deverão ser enviados para o e-mail do Programa, 
ppmec@ufsj.edu.br. 
 

2. O recurso deve ser individual, devidamente fundamentado, com a indicação daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado. 
 

3. Os recursos enviados fora do prazo não serão aceitos. 

https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547
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4. O resultado do recurso, julgado pelo Colegiado do PPMEC, estará disponível na página do PPMEC 
e na secretaria do curso a partir do dia 24 de fevereiro de 2021. 

 

INFORMAÇÕES: 
 

Coordenadoria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 

ppmec@ufsj.edu.br 

https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547 

Telefone: (32) 98496-9126 (whatsapp) 

 

 

 

São João del-Rei, 04 de janeiro de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Prof. Artur Mariano de Sousa Malafaia 

Coordenador pró-tempore do Programa de Pós-graduação  
em Engenharia Mecânica 

  

mailto:ppmec@ufsj.edu.br
https://sig.ufsj.edu.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?lc=pt_BR&id=1547
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Anexo I 

 

Vagas por linha de pesquisa e por docente 

 

PROFESSOR LINHA DE PESQUISA 
Nº DE 
VAGAS 

Prof. Dr. Alysson Helton Santos Bueno 

Tema de pesquisa: Corrosão em meios com CO2 e H2S 

Caracterização e Propriedades Mecânicas dos 
Materiais 

02 

Prof. Dr. Artur Mariano de Sousa Malafaia 

Tema de pesquisa: Oxidação de metais em alta 
temperatura. 

Caracterização e Propriedades Mecânicas dos 
Materiais 

02 

Prof. Dr. Carlos Henrique Lauro 

Tema de pesquisa: Micro fabricação 
Processos de Transformação Metal-mecânica 01 

Prof. Dr. Fabiano Bianchini Batista 

Tema de pesquisa: Caracterização de materiais 
compósitos via ensaios estático e dinâmico 

Análise Estrutural 01 

Prof. Dr. Lincoln Cardoso Brandão 

Temas de pesquisa: Usinagem convencional e otimização 
dos processos de Usinagem. 

Processos de Transformação Metal-mecânica 02 

Profa. Dra. Roseli Marins Balestra 

Tema de pesquisa: Processamento de Materiais 
Cerâmicos. 

Caracterização e Propriedades Mecânicas dos 
Materiais 

01 

Prof. Dr. Vinícius Augusto Diniz Silva 

Tema de pesquisa: modelagem computacional de 
processos de usinagem. 

Processos de Transformação Metal-mecânica 01 
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Anexo II 

 

Termo de Autodeclaração 

 

Eu,_______________________________________________________________________ 

candidata (o) no processo seletivo do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica – 

PPMEC, CPF Nº_________________________, RG Nº____________________________ 

declaro para fim específico de ingresso na Universidade Federal de São João del-Rei que sou: 

Negra (o)Preta (o)Parda (o)Indígena 

 

Declaro ainda que os seguintes motivos justificam minha autodeclaração: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Estou ciente que prestar informações falsas relativas às exigências estabelecidas quanto a 

autodeclaração implica na perda do direito a vaga em curso da UFSJ. 

 

Local e data, _________________________, _______de _______________ de 2021 

 

 

________________________________ 

Assinatura da (o) candidata (o) 
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Anexo III 
 
 

Ficha de análise do Currículo Lattes e do Histórico Escolar 
 

 

Candidata (o):________________________________________________________________________ 
 

 

Total Geral: (CL + HE) / 2 = _______ +_______ = 

 

                                                                        2 

 

Curriculo Lattes (CL) (nota máxima = 100 pontos) NOTA CL  

 

Titulação (apenas 1 título) (Nota máxima = 60 pontos) Nota 1  

Graduação em Engenharia Mecânica, Produção, Materiais, 
Mecatrônica e Automação 

(60 pontos)   

Graduação nas demais Engenharias                (40 pontos)   

Graduação em cursos de exatas        (30 pontos)   

Graduação nos demais cursos                       (20 pontos)   

 

Atividades Acadêmicas (Nota máxima = 25 pontos) Nota 2  

Iniciação Científica  
(15 pontos fixos1)   

(5 pontos fixos2)   

Monitoria (5 pontos por monitoria)   

Intercâmbio (10 pontos fixos)   

Pós-graduação latu senso (10 pontos fixos)   

Pós-graduação strictu senso  (5 pontos por disciplina concluída)   

Pós-graduação strictu senso  (15 pontos por curso concluído)   

Outros (cursos, painéis, apresentações, etc)                (2 pontos por atividade3)   

Produção Acadêmica (Nota máxima = 15 pontos) Nota 3  

Artigo científico 
Revista com Qualis (10 pontos)   

Revista sem Qualis (5 pontos)   

Trabalho completo em eventos (5 pontos por trabalho4)   

(2 pontos por trabalho5)   

Resumo em eventos 
(1 pontos por resumo4)   

(0,5 pontos por resumo5)   
1Serão considerados os Projetos de Iniciação Científica nas grandes áreas de Engenharias. 
2Serão consideradas os Projetos de Iniciação Científica nas demais áreas (Área de Ciências Exatas e demais áreas). 
3Serão considerados apenas os cursos com carga horária igual ou superior a um total de 40 horas. 
4Serão considerados os trabalhos (completo e resumo) nas grandes áreas de Engenharias. 
5Serão considerados os trabalhos (completo e resumo) nas demais áreas (Área de Ciências Exatas e demais áreas). 

 
 

Histórico Escolar (HE)  (nota máxima = 100 pontos) NOTA HE  

 
Coeficiente de Rendimento Acadêmico (Obtido [    ]/Máximo[    ])*100 pontos =  
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Anexo IV 
 

Carta de Recomendação Acadêmica 

 

 

 

Candidata (o): preencha este cabeçalho antes de entregar à (o) Avaliador (a) 

Nome da (o) candidata (o):  

Linha de Pesquisa:  

 

 

 

Senhor (a) avaliador (a), 
  

A (O) candidata (o) pretende realizar Mestrado no Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Mecânica – PPMEC da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ. A banca avaliadora do 
Processo Seletivo terá melhores condições de avaliar as potencialidades da (o) candidata (o) com 
base nas informações de caráter confidencial que V.Sa. nos enviar. Por favor envie as informações 
diretamente via correio eletrônico, respeitando os prazos de inscrição, para o endereço ao final da 
carta. 

 

a) Classifique a (o) candidata (o) quanto a aptidão para realizar um curso de 
mestrado, comparando-o a outros com similar grau de educação e experiência, num 
total de ______ pessoas que conheceu nos últimos dois anos (circule a opção 
adequada). 

5% melhores 25% melhores mediano 25% piores 5% piores 

V.Sa. conhece o candidato desde   

 

b) Em que tipo de atividade teve contato mais direto com a (o) candidata (o)? 

Professor (a) na(s) Unidade curricular (es) (por favor especifique)  

Orientador (a) no curso de graduação  

Orientador (a) de Projeto de Pesquisa  

Orientador (a) de Projeto de Ensino  

Orientador (a) de Projeto de Extensão  

Orientador (a) em outra atividade (gentileza especificar)  

 
c) Categorize a (o) candidata (o) quanto aos atributos (por favor assinale a opção 
adequada) 

Item avaliado E M B R F N 

Domínio em sua área de conhecimento       

Capacidade intelectual       

Perseverança       

Criatividade       

Iniciativa       

Sociabilidade       

Expressão escrita        

Motivação       
E = excelente M = muito bom B = bom R = regular F = fraco N = s/ informação 
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Dados do avaliador (a) 

 
Nome:__________________________________________________________________________ 
 
 

 
Título: __________________________________________________________________________                                                             
 
Área de Conhecimento: ____________________________________________________________ 
 
Instituição: ___________________________________________Ano de obtenção:____________ 
 

 
Local de Trabalho: _______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________  
 
Endereço:_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Tel .: (__) _______ - ___________          e-mail: ______________________________________ 
 

 
 
 
 ___ / ___  / _____                                     ________________________________________ 
            Data                                             Assinatura do avaliador (a) 
 

 
Gentileza enviar para: 

 

Endereço eletrônico: ppmec@ufsj.edu.br 

  

mailto:ippg.sec@ita.br
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Anexo V 
 

Temas para a prova on-line 

 

Linha de Pesquisa – Análise Estrutural 

1 - Análise de tensões e deformações; 

2 - Deslocamentos de elementos estaticamente determinados e indeterminados; 

3 - Dinâmica de corpos rígidos; 

4 - Cinemática de corpos rígidos. 

 

Linha de Pesquisa - Caracterização e Propriedades Mecânicas dos Materiais 

1 - Diagramas de Fases; 

2 - Difusão; 

3 - Propriedades Mecânicas dos materiais. 

 

Linha de Pesquisa - Processos de Transformação Metal - mecânica 

1 - Movimentos e grandezas do processo de usinagem; 

2 - Geometria da ferramenta de corte; 

3 - Temperatura nos processos de usinagem; 

4 - Forças e potências de usinagem; 

5 - Avarias e desgastes da ferramenta de corte. 


