Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPG
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil – PPGEC

Mestrado e Doutorado
EDITAL 002/2012 – PPGEC-UFSC – PROCESSO SELETIVO 2013
A Coordenadoria do PPGEC - Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, atendendo
ao Regimento Interno, torna público que estão abertas as inscrições para o
Processo Seletivo de candidatos a vagas para os Cursos de Mestrado e
Doutorado, com ingresso em 2013.
1.

Do Cronograma

Inscrições (Mestrado):
De 30 de setembro a 08 de novembro de 2012 para ingresso no 1º trimestre de 2013, com
divulgação dos resultados, via Internet – Página do PPGEC até o dia 06 de dezembro de 2013.
De 01 de julho a 16 de agosto de 2013 para ingresso no 3º trimestre de 2013, com divulgação
dos resultados, via Internet – Página do PPGEC até o dia 30 de agosto de 2013.
Inscrições (Doutorado): fluxo contínuo com a avaliação dos pedidos realizada 30 dias antes do
início de cada trimestre e a divulgação do resultado uma semana antes do início de cada trimestre
via Internet – Página do PPGEC (datas que dependem do calendário oficial da pós-graduação da
UFSC).

2.

Dos Procedimentos para Inscrição

Cadastro inicial via internet, no endereço:
http://capg.sistemas.ufsc.br/inscricao/index.xhtml?cdCurso=41000234
Após o cadastro, o candidato deverá encaminhar à secretaria do PPGEC os seguintes documentos:
Candidatos ao Mestrado
- Ficha de Cadastro impressa;
- Histórico Escolar do(s) curso(s) de nível superior e, quando for o caso, do(s) de PósGraduação;
- Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/);
- Fotocópia autenticada do(s) diploma(s) de graduação (frente e verso);
- Carta de referência de dois professores ou profissionais de nível superior atuantes na área de
concentração pleiteada (modelo 1);
- Projeto de Dissertação segundo modelo padrão (modelo 2);
- Uma foto 3x4 recente;
- Cópia do CPF e do RG;
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de comprovante de que está em dia com o serviço militar para candidatos brasileiros do
sexo masculino;
- Cópia de comprovante de proficiência em inglês (caso possua);
- No caso de candidato estrangeiro, prova de proficiência em Língua Portuguesa.
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Candidatos ao Doutorado
- Ficha de Cadastro impressa;
- Histórico Escolar do(s) Curso(s) de nível superior e do(s) título(s) de Mestre do(s) referido(s)
curso(s) de Pós-Graduação credenciado(s) na CAPES com conceito igual ou superior a 3;
- Curriculum Vitae no formato da Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/);
- Fotocópia autenticada do(s) diploma(s) de graduação (frente e verso);
- Fotocópia autenticada do(s) diploma(s) de Mestrado (frente e verso);
- Carta de referência do orientador de Mestrado e de dois professores doutores ou
pesquisadores, de preferência credenciados no programa de pós-graduação onde realizou o
mestrado (modelo 1);
- Projeto de Tese segundo modelo padrão (modelo 3);
- Carta de anuência de orientador credenciado no PPGEC (modelo 4);
- Uma foto 3x4 recente;
- Cópia do CPF e do RG;
- Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia de comprovante de que está em dia com o serviço militar para candidatos brasileiros do
sexo masculino;
- Certificado válido de proficiência em inglês;
- Certificado válido de proficiência em inglês avançado (Caso possua);
- No caso de candidato estrangeiro, prova de proficiência em Língua Portuguesa.
Candidatos estrangeiros
Deverão apresentar ainda fotocópia autenticada do Passaporte, das páginas que confirmem a
identidade (foto e dados pessoais) e o visto de entrada no país. Uma vez selecionado e no ato da
matrícula, será exigida ainda a apresentação de:
- Visto de estudante de terceiro grau ou declaração da Polícia Federal, atestando situação
regular no país;
- Diploma de curso de graduação validado pelo Ministério da Educação e/ou pelo Ministério de
Relações Exteriores do Brasil; e
- Diploma de Mestre revalidado pelo Ministério da Educação do Brasil (exclusivo para
candidatos ao Doutorado.
Os modelos 1, 2, 3 e 4 acima poderão ser obtidos em
http://ppgec.ufsc.br/secretaria/documentos-formulario/

3.

Da Homologação da Inscrição

A documentação deve ser entregue pessoalmente ou enviada pelo correio para o seguinte endereço:
Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil- PPGEC
Departamento de Engenharia Civil
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Campus Universitário – Trindade – Caixa Postal 476
CEP 88040-900 - Florianópolis/Santa Catarina/Brasil
O cumprimento dos prazos indicados para inscrição se dará na recepção dos documentos na
Secretaria do Programa ou na data de postagem, que deverá ocorrer impreterivelmente até o último
dia do prazo de inscrição conforme cronograma indicado. Serão confirmadas apenas as inscrições
dos candidatos que apresentarem TODA a documentação exigida. Não caberá à Secretaria do
Programa alertar aos candidatos quanto à eventual falta de documentos.

4.

Do Processo de Seleção

O processo de seleção será realizado pela Comissão de Seleção do PPGEC. A avaliação será
baseada nos seguintes itens:
- Verificação da pertinência, consistência e atualidade da proposta de dissertação de Mestrado
ou tese de Doutorado;
- Análise de currículo e documentos pessoais.
- Será considerada ainda na análise de propostas de tese, a inovação e/ou ineditismo do tema.
As propostas deverão fazer referência à Área de Concentração de interesse do candidato, com
destaque para uma das linhas de pesquisa em andamento no Programa.
A Comissão de Seleção, caso julgue necessário, poderá realizar prova ou entrevista, onde o
candidato deverá esclarecer elementos do Currículo e do Projeto entregues, permitindo a avaliação
de suas condições e preparo em relação aos estudos pretendidos.
A prova ou entrevista poderá ocorrer de forma presencial ou por telefone, dependendo do local de
residência do candidato, a critério da Comissão de Seleção.
Obs: Em nenhuma hipótese, a secretaria fornecerá informações sobre o processo de
seleção por telefone. Qualquer dúvida deverá ser enviada por e-mail para
ppgec@contato.ufsc.br A secretaria não se responsabilizará por candidatos que
porventura tenham recebido informações improcedentes, a partir de outras fontes.

5.

Das Vagas

O número de vagas será de até 50 vagas para alunos regulares de mestrado e de até 40 para alunos
regulares de doutorados.
A Comissão de Seleção se reservará o direito de aprovar para ingresso um número de alunos
inferior ao número de vagas disponíveis em função do resultado da avaliação técnica dos
candidatos.
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6.

Dos Candidatos

Somente serão aceitos candidatos que possuam formação de graduação nas seguintes áreas de
conhecimento: Engenharias, Arquitetura e Ciências Exatas (desde que devidamente justificado).
Os candidatos ao curso de Mestrado que ainda não tiverem o diploma de graduação no momento da
seleção deverão incluir declaração do coordenador do curso de graduação de origem confirmando a
previsão da colação de grau ainda no ano de ingresso.
Os candidatos ao curso de Doutorado, que ainda não tiverem o diploma de mestre no momento da
seleção, deverão incluir declaração do coordenador do programa de pós-graduação de origem,
confirmando o início do processo de emissão do Diploma ainda no ano de ingresso.
Todos os alunos aprovados e ingressos no programa (M e D) deverão apresentar os respectivos
diplomas até o final do primeiro ano letivo de curso. O não cumprimento deste prazo implicará no
seu desligamento do programa.

7.

Da Matrícula

A matrícula dos selecionados ao mestrado ocorrerá em março para ingresso no 1º trimestre e em
setembro para ingresso no 3º trimestre, segundo calendário do PPGEC. A matrícula dos
selecionados ao doutorado ocorrerá no início de cada trimestre, segundo calendário do PPGEC.
Todos os candidatos selecionados (mestrado e doutorado) para ingresso no 1º trimestre de 2013
deverão participar da aula inaugural, em data a ser divulgada.

8.

Da Proficiência em Inglês

Candidatos ao doutorado que tenham estudado em instituição de nível superior ou estagiados
profissionalmente por um período superior a 12 meses no país onde o idioma Inglês seja oficial,
estão dispensados da apresentação dos certificados de proficiência em inglês avançado. Neste caso,
o aluno deve apresentar documento comprobatório.

Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Civil.

Florianópolis, 12 de setembro de 2012

Prof. Roberto Caldas de Andrade Pinto
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil
PPGEC – Gestão Roberto Caldas de Andrade Pinto/ Luiz Roberto Prudêncio Jr. - 2011/2013
Rua João Pio Duarte Silva, s/n - Córrego Grande - Florianópolis-SC - Caixa Postal 476 - CEP: 88040-900
Tel: 0++48 3721.9370 - Fax: 0++48 3721.9939 - e-mail: ppgec@contato.ufsc.br - http://www.ppgec.ufsc.br

4

