EDITAL PPGEM Nº. 02/2012/PPGEM (RESENHA)
O Reitor Pró-Tempore do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, no uso de suas
atribuições e nos termos da Resolução n o 01/2006/CONDIR, de 04 de janeiro de 2006, torna público aos interessados que
estarão abertas as inscrições para o ingresso no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Engenharia de Materiais –
Mestrado, aprovado pela Resolução no 011/2003/CONDIR, de 29 de setembro de 2003, obedecendo aos seguintes critérios
1. DAS VAGAS
1.1 Serão oferecidas 10 vagas para o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia dos Materiais Mestrado, Campus Monte Castelo, na área de concentração em Desenvolvimento e Caracterização de Materiais, conforme
as Linhas de Pesquisa Caracterização de Propriedades de Materiais, Soldagem, Processamento de Materiais e Cerâmicas
Refratárias.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 A confirmação da Inscrição, somente, se efetivará mediante a entrega do Formulário de inscrição devidamente
preenchido; cópia do diploma de Graduação Plena e/ou de pós-graduação em um dos cursos de Engenharia (Química,
Mecânica, Civil, Elétrica, Metalúrgica e de Materiais); Química Industrial, Desenho Industrial e Odontologia; Curso Superior
em Tecnologia Eletrônica, Tecnologia Mecânica e Tecnologia Elétrica; Bacharelado e/ou Licenciatura em Matemática, Física,
Química, Mecânica, Eletricidade e em Construção Civil; Histórico Escolar do curso de graduação e/ou de pós-graduação;
Curriculum Vitae; Duas cartas de recomendação; Duas fotografias 3x4 recentes e datadas; Cópia dos documentos de
Identidade e CPF; Cópia da Certidão de nascimento ou casamento; Cópia do título de eleitor (se brasileiros natos ou
naturalizados); Carta de aceite preliminar do orientador (todo candidato deverá, antes de se inscrever para o processo
seletivo, contatar um possível orientador segundo sua área de interesse, dentro das linhas de pesquisa oferecidas pelo
programa e receber do orientador uma carta demonstrando disponibilidade em orientá-lo, caso venha a ser selecionado.
Esta carta é denominada carta de aceite preliminar); Carta da instituição de trabalho assegurando o afastamento parcial ou
total, ou a adequação do horário de trabalho do candidato, para o desenvolvimento das atividades do programa;
3. DA SELEÇÃO
3.1 A seleção dos candidatos compreenderá as etapas abaixo relacionadas:
3.1.1 Prova escrita de Conhecimento em Ciência dos Materiais e Conhecimento da Língua Inglesa: Classificatória e
Eliminatória;
3.1.2 Entrevista: Classificatória e Eliminatória (somente para os candidatos aprovados na prova escrita de
Conhecimento);
3.1.3 Análise de histórico escolar da graduação: Classificatória (somente para os candidatos aprovados
na prova escrita de Conhecimento e Entrevista);
3.1.4 Análise de curriculum vitae: Classificatória (somente para os candidatos classificados na prova escrita de
Conhecimento e Entrevista); e
3.1.5 Análise de cartas de recomendação: Classificatória (somente para os candidatos classificados na prova escrita
de Conhecimento e Entrevista).
4. LOCAL
4.1 Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais – Departamento de Mecânica e
Materiais, Av. Getúlio Vargas, 04, Bairro Monte Castelo, São Luís-MA.
5. HORÁRIO
5.1 Inscrições: de 18 a 22 de junho de 2012, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.
5.2 Prova Escrita: será realizada nas dependências do IFMA, campus Monte Castelo, no dia 02 de julho de 2012, com
início às 8h e término às 12h.
5.3 Entrevista: Será realizada no Departamento de Mecânica e Materiais do IFMA, campus Monte Castelo, a partir do
dia 04 de junho de 2012, no período das 9 h às 12 h e das 14 h às 17 h, somente com os candidatos classificados na prova
de conhecimento, obedecendo à ordem alfabética.
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1 A lista dos candidatos aprovados na Prova Escrita e, portanto, classificados para a Entrevista, será fixada na
Portaria do IFMA e divulgada nos sites www.ifma.edu.br e www.ppgem.cefet-ma.br, em ordem alfabética, no dia 03 de julho
de 2012 a partir das 17h.
6.2 Resultado Final: No dia 06 de julho de 2012, a partir das 17h, serão publicados os nomes dos candidatos
selecionados para a matrícula, em ordem classificatória, obedecendo ao limite de vagas oferecidas, através de lista a ser
afixada na Portaria do IFMA e divulgada no site www.ppgem.cefet-ma.br.

7. RECURSOS
7.1 Recursos ao resultado do exame poderão ser apresentados pelos candidatos mediante carta encaminhada ao
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais no período de 09 a 10 de julho de 2012.
7.2 Resultado Final Após Recurso: Será divulgado no dia 11 de julho de 2012.
8. MATRÍCULA
8.1 Os candidatos selecionados deverão efetuar suas matrículas no período de 1 2 a 13 de julho de 2012 na
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais no Departamento de Mecânica e Materiais do IFMA,
localizada no piso superior do Departamento de Mecânica e Materiais, no Campus Monte Castelo.
8.2 O início do período letivo será no dia 04 de agosto de 2012, e as aulas serão ministradas no Departamento de
Mecânica e Materiais do IFMA, no Campus Monte Castelo.
Parágrafo único - Os casos omissos no presente edital serão dirimidos pela Coordenação do Programa de PósGraduação em Engenharia de Materiais.
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