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EDITAL Nº113/2018  
 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ENGENHARIA MECÂNICA – MESTRADO E DOUTORADO –, DA 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), 
E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS NELE APROVADOS, PARA O 1º 
SEMESTRE/2019. 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de 
ordem do Magnífico Reitor, que, no período de 19 de dezembro de 2018 a 14 
de fevereiro de 2019, estarão abertas as inscrições no processo seletivo para 
matrícula em DISCIPLINA ISOLADA, do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Mecânica da PUC Minas. 
 
HISTÓRICO 
 
A implantação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica na 
PUC Minas, a partir do 1º semestre de 1998, insere-se numa estratégia global 
da Universidade, cujos objetivos maiores são: aprimorar a formação acadêmica 
e a qualidade dos profissionais diplomados no curso de graduação; construir 
um ambiente permanente de pesquisa científica e tecnológica; formar pessoal 
qualificado para o magistério e pesquisa, realimentando e atualizando, assim, 
os cursos de graduação em Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, 
Engenharia de Energia, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, 
Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação e Engenharia 
Eletrônica e de Telecomunicações, considerando os cenários regional e 
nacional. Também são objetivos do Programa desenvolver a ciência e a 
tecnologia, formar pessoal de alto nível para a grande área da Engenharia 
Mecânica brasileira, bem como pesquisadores com trânsito internacional. O 
Programa é recomendado pela CAPES, agência de fomento à pesquisa do 
país, detendo atualmente o conceito 4. 
 
1-INSCRIÇÕES 
 
1.1 – O curso destina-se aos graduados em Engenharia Mecânica e áreas 
afins, incluindo outras modalidades de Engenharias e Ciências Exatas. 
 
- Período de inscrição: de 19 de dezembro de 2018 a 14 de fevereiro de 
2019. 
 
1.2- As inscrições serão feitas através do GPI (sistema disponível no site do 
Programa), no endereço www.pucminas.br/pos/mecanica. A cópia da 
documentação exigida no Edital deverá ser entregue na Secretaria do curso, 
até 14 de fevereiro de 2019, juntamente com a ficha de inscrição do GPI. 
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1.3 - Cada candidato deverá anexar todos os documentos solicitados para a 
inscrição. A relação da documentação está disponível no site 
www.pucminas.br/pos/mecanica.  
 
1.4- É vedada a inclusão posterior de qualquer documento exigido para a 
inscrição. 
 
1.5- Todas as inscrições estão sujeitas a deferimento prévio pela Comissão 
Examinadora do Processo de Seleção, sendo motivos para indeferimento: a 
falta de qualquer documento exigido para a inscrição, o não atendimento a 
qualquer item do presente Edital ou o fato de o perfil do candidato não 
corresponder ao do público-alvo do Mestrado/Doutorado, conforme seu 
Regimento. O resultado do processo seletivo será comunicado ao candidato, 
por divulgação no site, até 22 de fevereiro de 2019, podendo a Universidade, a 
seu critério, enviar notificações aos candidatos, por telefone e/ou e-mail. 
 
1.6 - Local da entrega de documentos: www.pucminas.br/pos/mecanica - 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, na PUC 
Minas no Coração Eucarístico, Av. Dom José Gaspar, 500, CEP: 30535-901. 
Belo Horizonte/MG – Anexo do Prédio 10. Telefone (31) 3319-4910. Horário de 
funcionamento: de 08 às 12h e de 13 às 17h, de segunda a sexta-feira. 
 
1.7- A classificação final terá uma média pré-estabelecida pela Comissão 
Examinadora do Processo de Seleção, no momento da análise dos 
documentos.  
 
§ 1º - Só serão considerados os títulos devidamente comprovados e 
apresentados, na entrega da documentação, em Currículo Lattes impresso. 

 
§ 2º - Será desconsiderada a pontuação excedente a 10 (dez) atingida por 
algum candidato.  

 
§ 3º - Os candidatos aprovados serão classificados por nível (Mestrado e 
Doutorado) e por ordem de nota global, sendo 5 pontos a nota média mínima 
para aprovação.  
  
§ 4º - Em caso de empate de dois ou mais candidatos em uma colocação, a 
Comissão Examinadora do Processo de Seleção os desempatará, antes de 
divulgar os resultados, da seguinte forma: 

 
I – para os candidatos ao Mestrado, aquele que possuir a melhor média global 
em seu histórico escolar do curso de graduação e que tenha escolhido o plano 
de tempo integral; 
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II – para os candidatos ao Doutorado, o que possuir curso de Mestrado em 
Engenharia Mecânica; 

 
III – persistindo o empate, aquele que tiver obtido o melhor desempenho na 
entrevista; 

 
IV – persistindo o empate, aquele que tiver obtido o melhor desempenho no 
currículo. 

 
§ 5º - A Comissão é soberana e livre em suas decisões, não cabendo delas 
recurso a qualquer instância. 
 
1.8 - Documentação necessária: 
 
Mestrado 
 cópia do formulário de inscrição extraída do GPI; 
 foto 3x4 atual e colorida; 
 cópia do diploma de graduação (autenticado), exceto da PUC Minas; 
 cópia do histórico escolar do curso de graduação; 
 cópia da carteira de identidade (de preferência) ou CNH; 
 cópia do CPF; 
 cópia do Currículo Lattes cadastrado, atualizado, na Plataforma Lattes do 

CNPq e impresso. 

Doutorado 
 
 cópia do formulário de inscrição extraída do GPI; 
 foto 3x4 atual e colorida; 
 cópia do diploma de graduação (autenticado), exceto da PUC Minas; 
 cópia do histórico escolar do curso de graduação; 
 cópia do diploma de Mestrado; 
 cópia do histórico escolar do Mestrado; 
 cópia da carteira de identidade (de preferência) ou CNH; 
 cópia do CPF; 
 cópia do Currículo Lattes cadastrado, atualizado, na Plataforma Lattes do 

CNPq e impresso. 

1.10 - As inscrições serão analisadas e, dentre aquelas deferidas, será 
realizada a classificação dos candidatos pela Comissão Examinadora do 
Processo de Seleção. Os resultados finais serão divulgados no site do PPGEM 
(www.pucminas.br/pos/mecanica), a partir de 22 de fevereiro de 2019. 
 
2 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO: 
 
2.1- Inscrições: 19 de dezembro de 2018 a 14 de fevereiro de 2019. 
 

http://mea.pucminas.br/inscricoes/formulariomestrado.php
http://lattes.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/
http://mea.pucminas.br/inscricoes/formulariodoutorado.php
http://lattes.cnpq.br/
http://www.cnpq.br/
http://www.pucminas.br/pos/mecanica
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2.2- Análise de documentos: 18 a 20 de fevereiro de 2019. 
 
2.3- Resultado final: 22 de fevereiro de 2019. 
 
2.4- Pré-matrícula: 28 de fevereiro e 01 de março de 2019. 
 
2.5- Matrícula: 07 e 08 de março de 2019. 
 
3– OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
3.1- Obedecendo ao disposto no item 1.11, o critério de convocação para a 
matrícula seguirá a ordem decrescente da nota final do processo classificatório, 
convocando-se para a matrícula os candidatos. 

3.2 - O resultado do processo seletivo só terá validade para o 1º semestre de 
2019. 
 
3.3 - A matrícula dos candidatos aprovados no processo seletivo será realizada 
no período de 07 e 08 de março de 2019, pela Secretaria do Programa. O 
candidato aprovado deverá apresentar o seguinte documento junto à Secretaria 
do Programa até um dia antes da referida data final: 
 

a) termo de adesão devidamente assinado (pessoalmente ou por e-
mail). Caso o termo não seja entregue ou enviado por e-mail a 
matrícula não será concluída. 
 

3.4- O candidato receberá, via e-mail, o número de matrícula e a senha para a 
adesão ao contrato on-line. 
 
4- PERÍODO DA PRÉ-MATRÍCULA 
   
- De 28 de fevereiro a 01 de março de 2019, pelo sistema SGA NOVO. A pré-
matrícula deverá ser feita pelo próprio candidato. 
 
5- INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ALUNOS: 
 
     
- Início das aulas: 11 de março de 2019. 

 
Belo Horizonte, 26 de novembro de 2018. 

 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 


