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RETIFICAÇÃO EDITAL PRPG 09/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS

(Mestrado e Doutorado)
Edital de Inscrição, Seleção e Matrícula para o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Ciência e Engenharia de Materiais (PPG-CEMat), níveis de Mestrado e
Doutorado, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), regido pela publicação
EDITAL PRPG 09-2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:
No Item “I – Da Inscrição”, onde se lê:
“Para o nível de Mestrado:
São habilitados à inscrição todos os candidatos portadores de diploma de curso de nível
superior (ou certificado de conclusão) ou que estejam aptos a obtê-lo até o último dia de
matrícula do período 2017-3 de acordo com o calendário anual 2017 do PPG-CEMat
(Anexo I). No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos:
I.
formulário de inscrição (Anexo II), devidamente preenchido;
II.
uma foto 3x4 cm colorida e recente;
III. cópia autenticada do diploma universitário de curso pleno de
graduação nas áreas de Engenharia; Química, Física ou Áreas Afins; ou
certificado de conclusão datado e assinado pela coordenação de curso da
instituição, em caráter provisório; ou de documento datado e assinado pela
coordenação de curso da instituição, em caráter provisório, de que esteja
apto a concluir o curso até o último dia de matrícula no período 2017-3, de
acordo com o calendário anual 2017 do PPG-CEMat (Anexo I);
IV. cópia autenticada do histórico escolar de curso superior;
V. curriculum vitae (CV) atualizado com cópia da documentação
comprobatória; sendo pontuadas a produção do Curriculum Vitae (CV) a
partir do ano de 2013*;
...”
Leia-se:
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“Para o nível de Mestrado:
São habilitados à inscrição todos os candidatos portadores de diploma de curso de nível
superior (ou certificado de conclusão) ou que estejam aptos a obtê-lo até o último dia de
matrícula do período 2017-3 de acordo com o calendário anual 2017 do PPG-CEMat
(Anexo I). No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes documentos:
I.
formulário de inscrição (Anexo II), devidamente preenchido;
II.
uma foto 3x4 cm colorida e recente;
III. cópia autenticada do diploma universitário de curso pleno de
graduação nas áreas de Engenharia; Química, Física ou Áreas Afins; ou
certificado de conclusão datado e assinado pela coordenação de curso da
instituição, em caráter provisório; ou documento datado e assinado pela
coordenação de curso da instituição de que seja aluno regularmente
matriculado em um curso pleno de graduação;
IV.
cópia autenticada do histórico escolar de curso superior;
V.
curriculum vitae (CV), no formato do Currículo Lattes, atualizado com
cópia da documentação comprobatória; sendo pontuadas a produção do
Curriculum Vitae (CV) a partir do ano de 2013*;
...”
No Item “I – Da Inscrição”, onde se lê:
“Para o nível de Doutorado:
São habilitados à inscrição todos os candidatos portadores de diploma de mestrado
reconhecido pela CAPES (ou certificado de conclusão) ou que estejam aptos a obtê-lo até
o último dia de matrícula no período 2017-3, de acordo com o calendário anual 2017 do
PPG-CEMat (Anexo I); No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes
documentos:
I.
formulário de inscrição (Anexo II), devidamente preenchido;
II.
uma foto 3x4 cm colorida e recente;
III. cópia autenticada do diploma de mestrado nas áreas de Engenharia;
Química, Física ou Áreas Afins; ou certificado de conclusão do mestrado
datado e assinado pela coordenação de curso ou programa de pósgraduação da instituição, em caráter provisório; ou de documento datado e
assinado pela coordenação de curso ou programa de pós-graduação da
instituição, em caráter provisório, de que esteja apto a defender a
dissertação até o último dia de matrícula no período 2017-3, de acordo com
o calendário anual 2017 do PPG-CEMat (Anexo I);
IV.
cópia autenticada do histórico escolar do mestrado;
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V.
curriculum vitae atualizado com cópia da documentação
comprobatória; sendo pontuadas a produção do Curriculum Vitae (CV) a
partir do ano de 2013*;
...”
Leia-se:
“Para o nível de Doutorado:
São habilitados à inscrição todos os candidatos portadores de diploma de mestrado
reconhecido pela CAPES (ou certificado de conclusão) ou que estejam aptos a obtê-lo até
o último dia de matrícula no período 2017-3, de acordo com o calendário anual 2017 do
PPG-CEMat (Anexo I); No ato da inscrição deverão ser entregues os seguintes
documentos:

...”

I.
formulário de inscrição (Anexo II), devidamente preenchido;
II.
uma foto 3x4 cm colorida e recente;
III. cópia autenticada do diploma de mestrado nas áreas de
Engenharia; Química, Física ou Áreas Afins; ou certificado de conclusão do
mestrado datado e assinado pela coordenação de curso ou programa de
pós-graduação da instituição, em caráter provisório; ou documento datado e
assinado pela coordenação de curso ou programa de pós-graduação, de que
esteja regularmente matriculado em um curso de mestrado reconhecido pelo
MEC;
IV.
cópia autenticada do histórico escolar do mestrado;
V.
curriculum vitae, no formato do Currículo Lattes, atualizado com cópia
da documentação comprobatória; sendo pontuadas a produção do
Curriculum Vitae (CV) a partir do ano de 2013*;

No Item “IV – Da Seleção”, onde se lê:
“...
Obs:

2- A prova será sem consulta e consistirá de questões objetivas e/ou subjetivas conforme
conteúdo programático descrito no Anexo IV.
Os pesos atribuídos a cada um dos itens são os seguintes:

Obs:

1- A avaliação do plano de tese será feita pela a comissão de seleção a partir do
exemplar impresso.
...”
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Leia-se:
“...
Obs:

2- A prova será sem consulta e consistirá de questões objetivas e/ou subjetivas conforme
conteúdo programático descrito no Anexo IV.
Os pesos atribuídos a cada um dos itens são os seguintes:

...”

(CV) (peso 3).

No Item “VIII – Da Matrícula”, onde se lê:
Quaisquer outras informações sobre o curso poderão ser obtidas junto à Secretaria
Acadêmica do PPG-CEMat no telefone: (83) 2101-1179 ou por email:
ppgcemat@ufcg.edu.br e cordenacao.ppgcemat@ufcg.edu.br.
Leia-se:
Quaisquer outras informações sobre o curso poderão ser obtidas junto à Secretaria
Acadêmica do PPG-CEMat no telefone: (83) 2101-1179 ou por email:
ppgcemat@ufcg.edu.br e coordenacao.ppgcemat@ufcg.edu.br.
No Item “IX – Comissão de Avaliação”, onde se lê:
“Elaboração e Correção de Prova de Seleção
1) Prof. Dr. Eliton Souto de Medeiros (UFPB)
2) Prof. Dr. Ricardo Dutra (UFPB)
3) Prof.a Maria Amelia Texeira da Silva (UFPB)”
Leia-se:
“Elaboração e Correção de Prova de Seleção
1) Prof. Dr. Eliton Souto de Medeiros (UFPB)
2) Prof. Dr. Ricardo Peixoto Suassuna Dutra (UFPB)
3) Prof.a Amelia Severino Ferreira e Santos (UFPB)”
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