PROGRAMA FRANCISCO EDUARDO MOURÃO SABOYA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA

EDITAL DE INGRESSO AO
MESTRADO E DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA -2018

ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO:

MECÂNICA DOS SÓLIDOS
TERMOCIÊNCIAS

SUBÁREAS:
ANÁLISE ESTRUTURAL
MECÂNICA DOS FLUIDOS
MECÂNICA DOS MATERIAIS
MECÂNICA COMPUTACIONAL
TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA

EDITAL DE INGRESSO AO PROGRAMA FRANCISCO EDUARDO MOURÃO
SABOYA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
O Colegiado do Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense, considerando o que
estabelece a Resolução Nº 02/10 do Conselho de Ensino e Pesquisa, torna público o
presente edital de ingresso no Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de PósGraduação em Engenharia Mecânica, nas áreas de concentração em Mecânica dos
Sólidos e em Termociências, subáreas de Análise Estrutural, Mecânica dos Fluidos,
Mecânica dos Materiais, Mecânica Computacional e Transferência de Calor e Massa.
1. Vagas
1.1. Mestrado em Engenharia Mecânica
São 30 (trinta) vagas por período letivo, sendo 20% (vinte por cento) das vagas
reservadas para candidatos estrangeiros. Caso essas vagas para estrangeiros não
sejam preenchidas, poderão ser ocupadas por candidatos brasileiros. As vagas serão
preenchidas através do processo seletivo entre os candidatos inscritos, e são
destinadas aos candidatos de formação acadêmica em Engenharia Mecânica e áreas
afins (excluídas licenciaturas). O número total de vagas não será necessariamente
preenchido. O ingresso no Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de PósGraduação será feito mediante seleção e classificação para o preenchimento das 30
(trinta) vagas.
1.2. Doutorado em Engenharia Mecânica
São 10 (dez) vagas por período letivo, sendo 20% (vinte por cento) das vagas
reservadas para candidatos estrangeiros. Caso essas vagas para estrangeiros não
sejam preenchidas, poderão ser ocupadas por candidatos brasileiros. As vagas serão
preenchidas através do processo seletivo entre os candidatos inscritos, e são
destinadas aos candidatos de formação acadêmica em Engenharia Mecânica e áreas
afins com pós-graduação acadêmica stricto sensu nas mesmas áreas de formação
acadêmica. O número total de vagas não será necessariamente preenchido. O ingresso
no Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação será feito mediante
seleção e classificação para o preenchimento das 10 (dez) vagas.
2. Inscrição
Estarão abertas, a partir de 2/1/2018, as inscrições de candidatos à seleção para o
primeiro período letivo de 2018 nos Cursos de Mestrado e Doutorado em Engenharia
Mecânica da Universidade Federal Fluminense. As inscrições para o primeiro período
letivo de 2018 serão aceitas até o dia 16/02/2018. Para o segundo período letivo de
2018, as inscrições estarão abertas a partir de 04/06/2018. As inscrições para o
segundo período letivo de 2018 serão aceitas até o dia 13/07/2018.
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A inscrição poderá ser feita na Secretaria do Programa Francisco Eduardo Mourão
Saboya de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, localizada na Rua Passo da Pátria,
156, Sala 213, Bloco E, São Domingos, Niterói/RJ, mediante entrega em envelope
lacrado contendo: o comprovante do pagamento da taxa de inscrição de R$ 120,00
(cento e vinte reais), a ficha de inscrição (Anexo A), as duas cartas de referências
(Anexo B), a ficha cadastral da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (Anexo C), todas
com preenchimento legível. Só serão aceitas inscrições contendo toda a documentação
exigida. Em casos excepcionais, mediante solicitação, a Comissão de Seleção poderá
isentar o candidato do pagamento da taxa de inscrição. Todos os documentos
supracitados podem ser obtidos diretamente da internet, na página do programa:
http://www.mec.uff.br.
2.1. Período de inscrição
O período de inscrições será de 2 de janeiro de 2018 a 16 de fevereiro de 2018, para
o primeiro período letivo e de 4 de junho de 2018 a 13 de julho de 2018, para o
segundo período letivo.
Endereço postal:
Universidade Federal Fluminense – Escola de Engenharia
Coordenação do Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya
de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica
Rua Passo da Pátria, 156 - Campus da Praia Vermelha – São Domingos
Bloco E - sala 213 - Niterói, RJ, BRASIL- CEP 24.210-240
Telefones: (55) - 21 - 2629-5591 / 2629-5592 - e-mail: pgmec@mec.uff.br
2.1.1. Serão aceitas as inscrições enviadas pelo correio, desde que postadas até a
data do último dia de inscrição.
3. Documentação exigida para a inscrição
3.1. Duas cópias autenticadas do diploma de graduação reconhecido pelo MEC.
3.1.1. No caso de apresentação de certificado de conclusão de curso de
graduação, este deverá ser oficial, com firma reconhecida.
3.1.2. No caso de apresentação do documento citado em 3.1.1., a matrícula do
candidato, caso seja aprovado, ficará condicionada à apresentação do diploma.
3.1.3. Os títulos obtidos no exterior deverão cumprir exigências constantes da
resolução No 18/2002 do Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal
Fluminense, que está disponível na página:
http://www.propp.uff.br/legislacao.htm
3.2. Duas cópias do histórico escolar do curso de graduação.
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3.3. Duas cópias autenticadas do diploma ou do certificado de conclusão de curso de
pós-graduação acadêmica stricto sensu reconhecido pelo MEC (apenas para o
Doutorado).
3.3.1. No caso de apresentação de certificado de conclusão de curso de pósgraduação, este deverá ser oficial, com firma reconhecida.
3.3.2. No caso de apresentação do documento citado em 3.3.1, a matrícula do
candidato, caso seja aprovado, ficará condicionada à apresentação do diploma.
3.3.3. Os títulos obtidos no exterior deverão cumprir exigências constantes da
resolução No 18/2002 do Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal
Fluminense, que está disponível na página:
http://www.propp.uff.br/legislacao.htm
3.4. Duas cópias do histórico do curso de pós-graduação acadêmica stricto sensu
(apenas para o Doutorado).
3.5. Duas cópias do documento de identidade.
3.6. Duas cópias do CPF.
3.7. Uma cópia do curriculum vitæ, no modelo Lattes (ver http://lattes.cnpq.br), em
que se demonstrem a formação acadêmica, a experiência profissional e a
produção intelectual.
3.8. Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$100,00
(cem reais), a ser recolhida no Banco do Brasil. Os procedimentos para o
pagamento da taxa de inscrição através da guia de recolhimento da União são:
 Acessar o sítio da Internet:
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
 Preencher a GRU com os seguintes dados:










Código da Unidade Gestora: 153056;
Código de Gestão: 15227;
Código de Recolhimento: 28830-6;
Número de Referência: 0250158384;
Competência: mês/ano do recolhimento;
Vencimento: último dia do mês de competência;
CNPJ / CPF do contribuinte;
Valor Principal: R$100,00;
Valor Total: R$100,00.

 Clicar em emitir GRU simples e imprimir a guia a ser paga em qualquer
agência do Banco do Brasil. Mais informações podem ser obtidas através do
sítio http://www.uff.br – Guia de Recolhimento da União (GRU).
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3.8.1. O recolhimento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil.
3.8.2. Só serão aceitos os recibos de depósito que contiverem todos os dados
especificados acima.
3.8.3. O candidato estrangeiro deve apresentar as cópias do passaporte e do visto
de estudante através dos quais pode se inscrever no processo de seleção de
alunos do ano letivo de 2018. O CPF deve ser apresentado pelo candidato
estrangeiro no ato da matrícula para que ele possa, caso queira, concorrer à bolsa
de estudo.
3.8.4. Não haverá devolução da taxa de inscrição.
3.9. Ficha de inscrição (Anexo A do Edital).
3.9.1. Para comunicação com os candidatos, serão considerados os dados
informados na ficha de inscrição, devendo o candidato atualizá-los na secretaria
do Programa, em caso de qualquer alteração.
3.10. Duas cartas de referências (Anexo B do Edital).
3.11. Duas cópias da ficha cadastral da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos. Os
campos Matrícula do Aluno e Código do Curso serão preenchidos pela
Coordenação do Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação
em Engenharia Mecânica (Anexo C do Edital).
3.12. Duas fotos 3x4.
3.13. Plano de Trabalho (proposta de tese), somente para o doutorado.
4. Processo de Seleção
4.1. Candidatos ao Mestrado em Engenharia Mecânica
Os candidatos serão submetidos à seleção com base no Histórico Escolar, no
Curriculum Vitæ, nas Cartas de Referências e em toda a documentação exigida para
a efetivação da inscrição.
Os seguintes valores serão adotados como pesos para composição da nota final dos
candidatos ao mestrado:




Histórico Escolar: 50%
Curriculum Vitæ (formato Lattes): 30%
Cartas de Referência: 20%

Serão atribuídos graus de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para cada item. A nota mínima para
aprovação será 6,0 (seis). Candidatos que não obtiverem esta pontuação serão
eliminados do processo seletivo.
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4.2. Candidatos ao Doutorado em Engenharia Mecânica
Para admissão como candidato ao Doutorado em Engenharia Mecânica da
Universidade Federal Fluminense, exige-se o Grau de Mestre em Engenharia Mecânica
ou áreas afins. Em casos especiais, esta exigência pode não ser considerada
obrigatória pela Comissão de Seleção, se esta reconhecer no candidato, experiência
suficiente ou conhecimento que se mostre extraordinário sobre a proposta de tese.
Os candidatos serão submetidos à seleção com base no Plano de Trabalho, Histórico
Escolar, no Curriculum Vitæ, nas Cartas de Referências, na nota obtida no exame de
seleção, e em toda a documentação exigida para a efetivação da inscrição.
Os seguintes valores serão adotados como pesos para composição da nota final dos
candidatos ao mestrado:






Curriculum Vitæ (formato Lattes): 30%
Histórico Escolar: 30%
Exame de Seleção: 20%
Plano de Trabalho: 10%
Cartas de Referência: 10%

Serão atribuídos graus de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) para cada item. A nota mínima para
aprovação será 6,0 (seis). Candidatos que não obtiverem esta pontuação serão
eliminados do processo seletivo.
itens:

4.2.1. O Plano de Trabalho deverá contemplar obrigatoriamente os seguintes





Introdução ao Tema;
Justificativa;
Objetivos;
Bibliografia.

Na folha de rosto, deverá constar a identificação do candidato com a indicação da
subárea ou linha de pesquisa a que está concorrendo.
4.2.2. O exame de seleção ao Doutorado será realizado na forma de avaliação
escrita às 14:00 horas do dia 22 de fevereiro de 2018 para os candidatos ao primeiro
semestre letivo de 2018, e às 14:00 horas do dia 19 de julho de 2018 para os
candidatos ao segundo semestre de 2018. O exame será realizado na sala 234-B do
Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica, localizada na Rua Passo da Pátria, 156, Bloco E, São Domingos, Niterói/RJ.
4.3. Considerações Gerais
Somente as inscrições que atenderem a todas as exigências deste edital serão
avaliadas. Todos os interessados, principalmente os de outros municípios, estados e
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do exterior podem se inscrever através de correspondência postal registrada para o
endereço indicado no item 2.1.
Os interessados, podem obter maiores informações sobre o processo de seleção do
Mestrado e Doutorado em Engenharia Mecânica da Universidade Federal Fluminense
através do endereço pgmec@mec.uff.br, na página http://www.mec.uff.br, ou pelos
telefones (+55) 21 2629-5592. Todos os documentos exigidos para efetivar a inscrição
devem ser deixados num envelope lacrado na Secretaria do Programa Francisco
Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica ou,
preferencialmente, ser encaminhados por correspondência postal registrada, com data
de postagem até o prazo final, que corresponde ao último dia para a inclusão do
candidato no processo de seleção do respectivo período letivo e com a posterior
comprovação e apresentação dos documentos originais, caso haja necessidade.
5. Divulgação de Resultados e Interposição de Recursos
Os candidatos aprovados estarão HABILITADOS a se matricularem nos cursos de
mestrado e doutorado. Os candidatos NÃO HABILITADOS poderão tomar
conhecimento de suas notas individuais e interpor recurso, se assim considerarem
necessário. A listagem com os candidatos HABILITADOS será divulgada às 14:00
horas do dia 01/03/2018, para o primeiro período letivo, e a partir das 14:00 horas do
dia 02/08/2018, para o segundo período letivo, na Secretaria do Programa Francisco
Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, localizada à Rua
Passo da Pátria, 156, Sala 213, Bloco E, São Domingos, Niterói/RJ. A lista com os
candidatos HABILITADOS também será divulgada na página do PGMEC
(www.mec.uff.br) a partir do dia 01/03/2018 para o primeiro semestre letivo, e a
partir do dia 02/08/2018 para o segundo semestre letivo.
O prazo para interposição de recursos será de 24 horas após a divulgação dos
resultados. Recursos recebidos fora deste prazo não serão aceitos.
6. Matrícula e Inscrição em Disciplinas
A matrícula e a inscrição em disciplinas serão realizadas na sala 234-B do Programa
Francisco Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica,
localizada à Rua Passo da Pátria, 156, Bloco E, São Domingos, Niterói/RJ em datas a
serem informadas posteriormente.
7. Concessão de Bolsas
Os candidatos aprovados poderão candidatar-se a bolsa de estudo. Para isso, cada
candidato deve obrigatoriamente preencher o campo específico do formulário de
inscrição (Anexo A).
8. Anexos do Edital
Fazem parte deste Edital, os seguintes documentos:
• Anexo A – Formulário de Inscrição.
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• Anexo B – Cartas de Referências.
• Anexo C – Ficha Cadastral da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos.
• Anexo D – Programa/Ementa para o exame de seleção ao Doutorado.
Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção do
Programa Francisco Eduardo Mourão Saboya de Pós-Graduação em Engenharia
Mecânica da Universidade Federal Fluminense. Este Edital, a ficha de inscrição (Anexo
A), a carta de referências (Anexo B), a ficha cadastral da Pró-Reitoria de Assuntos
Acadêmicos (Anexo C), e o programa/ementa para o exame de seleção ao doutorado
(Anexo D) estão disponíveis no sítio da internet: http://www.mec.uff.br.

Niterói, 10 de novembro de 2018.

João Marciano Laredo dos Reis
COORDENADOR DO PROGRAMA FRANCISCO EDUARDO MOURÃO SABOYA
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
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