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ESCOLA DE ENGENHARIA 

  PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO 
   

 

 

 

EDITAL  

 
A COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO ABRIRÁ INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO DE ADMISSÃO 

AO CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PARA O 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. 

 
1. INSCRIÇÕES 

 
LOCAL: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 

Rua Passo da Pátria, 156, bloco D, sala. 309 – São Domingos - Niterói - RJ. 

Tel: (21) 2629-5433 ou 2629-5432  

 

HORÁRIO: das 16:00 às 19 horas 

 

PRAZO: de 26/06/2014 a 10/07/2014 

(Não serão realizadas inscrições em datas nas quais haja jogos da seleção brasileira, na 

Copa do Mundo de futebol, de 2014) 

  

 

2. NÚMERO DE VAGAS: 15 (quinze). 

 

 

3. CLIENTELA 

 

Professores, pesquisadores e profissionais, com interesse em sistemas, apoio à 

decisão, logística, estratégia, gestão, finanças empresariais, tecnologia, inovação e 

trabalho, que possam contribuir nas pesquisas desenvolvidas nas áreas de concentração 

do curso. Podem ingressar no curso graduados em engenharia, economia, estatística, 

matemática, computação, administração de empresas e, a critério do Colegiado do 

Programa, graduados em outras áreas. 

 

4. SELEÇÃO  

 

A seleção se dará em duas etapas 
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A primeira etapa consistirá de um teste do raciocínio quantitativo e interpretativo, que 

terá a duração de 60 (sessenta) minutos e uma prova de compreensão em inglês, que terá 

a duração de 45 (quarenta e cinco) minutos. 

 

Os candidatos receberão, no teste de raciocínio quantitativo e interpretativo, notas de 0 

(zero) a 20 (vinte) e na prova de compreensão em inglês, notas de 0 (zero) a 10 (dez).  

 

Os candidatos com número de acertos inferior a 50% no teste de raciocínio quantitativo e 

interpretativo serão eliminados do processo seletivo. Dentre os demais, serão 

selecionados para a etapa seguinte os 25 (vinte e cinco) candidatos como melhor nota no 

teste de raciocínio quantitativo e interpretativo. Caso haja mais de um candidato 

empatado na 25º (vigésima quinta) posição, estes candidatos serão incluídos na relação 

dos selecionados para etapa seguinte. Neste caso, haverá mais de 25 (vinte e cinco) 

selecionados. 

 

A segunda etapa consistirá da avaliação do projeto de pesquisa por Banca Examinadora, 

com notas de 0 (zero) a 10 (dez), e do Currículo Lattes, também com notas de 0 (zero) a 

10 (dez). 

 

Durante a avaliação do projeto, o candidato terá que estar presente para dirimir dúvidas 

junto à Banca examinadora. Caso o candidato não esteja presente nesta etapa, será 

atribuída nota zero ao seu projeto. A avaliação do projeto considerará: exequibilidade; 

aderência ao Curso de Mestrado; e, estrutura metodológica da proposta.  

 

A classificação final será obtida a partir da soma das quatro notas: as duas da primeira 

etapa; a nota resultante da avaliação do Currículo Lattes; e, a nota resultante da avaliação 

do projeto de pesquisa. 

 

Observações: Não será permitida a entrada do candidato após o início das provas. 

A organização e a correção das provas e a classificação dos candidatos serão realizadas 

por Comissão de Seleção designada pelo Colegiado do Programa.  

As decisões da Comissão de Seleção são finais. 

 

5. DOCUMENTAÇÃO 

 

No ato da inscrição os candidatos deverão entregar, pessoalmente ou por meio de 

procurador, os seguintes documentos: 

 

a) Requerimento de inscrição em formulário próprio disponível na secretaria do curso e 

em http://www.producao.uff.br. 

b) Diploma de Graduação (cópia) - Títulos obtidos no exterior deverão estar de acordo 

com a Resolução 18/2002 do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF. 

c) Histórico Escolar do Curso de Graduação (cópia) 

d) Currículo Lattes (CNPq). 

e) Projeto de pesquisa com no máximo 5 páginas. 

f) Cédula de Identidade e Comprovante de Inscrição no CPF (cópias). 

Observações: 
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1)  Os documentos entregues não serão devolvidos. 

2) No caso do candidato não possuir o Diploma de Graduação à época da inscrição, o 

mesmo poderá se inscrever no processo seletivo mediante a apresentação de 

declaração de colação de grau ou declaração, emitida pelo coordenador do curso 

de origem, que confirme a conclusão do curso de Graduação do candidato e que o 

Diploma está em processo de emissão pela universidade. Neste caso, o candidato 

deverá apresentar o diploma em até 180 dias, o não atendimento a este prazo 

implicará em cancelamento de sua matrícula e desligamento do aluno do Curso de 

Mestrado. 

 

6. TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Comprovante de pagamento ORIGINAL da taxa de inscrição, no valor de R$ 

70,00 (setenta reais), será recolhida no Banco do Brasil (em qualquer agência do 

território nacional), sendo necessário, antes, emitir a GRU (Guia de Recolhimento 

da União - simples), disponível no seguinte endereço eletrônico:  

www.noticias.uff.br/noticias/2005/03/gru.php - 

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp 

 

UG – 153056 ; 

Gestão – 15227; 

Código de recolhimento-28832-2;  

Número de referência – 0250158378; 

Competência - mm/aaaa (mês/ano em que for paga a taxa); 

Vencimento – (dia, mês e ano da inscrição); 

CPF do contribuinte – digitar número; 

Nome do contribuinte – digitar nome do candidato; 

Valor principal = R$ 70,00 (setenta reais); 

Valor total = R$ $ 70,00 (setenta reais).  

 

Depois de preenchida e impressa, a GRU deverá ser paga em qualquer agência do 

Banco do Brasil. 

  

OBS: Só serão aceitos, no ato da inscrição, os recibos de depósito que contiverem 

todos os dados especificados acima. 

http://www.noticias.uff.br/noticias/2005/03/gru.php
https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp
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CALENDÁRIO 

 

TESTE DE RACIOCÌNIO E PROVA DE INGLÊS: 21/07/2014 

HORÁRIO: 19:00 hs 

 

Local- Escola de Engenharia, em salas cuja localização será divulgada nos Quadros de 

Avisos do Curso. 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO: 23/07/2014 

HORÁRIO: 19:00 hs 

 

Local- Escola de Engenharia, em salas cuja localização será divulgada nos Quadros de 

Avisos do Curso. 

 

RESULTADO FINAL: 25/07/2014 

HORÁRIO: 17:00 HS 

 

 

Local- Quadros de Avisos da Secretaria da Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 

 

 

MATRÍCULA E INSCRIÇÃO EM DISCIPLINAS: 28/07/2014 

HORÁRIO: 15 HORAS 

 

Local- Secretaria da Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 

 

O processo de seleção será realizado na Escola de Engenharia, em salas cuja localização 

será divulgada nos Quadros de Avisos da Secretaria da Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção. 

 

Niterói, 15 de Maio de 2014 

 

 

 

 

HELDER GOMES COSTA 

                Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção 

Universidade Federal Fluminense 
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SELEÇÃO AO MESTRADO - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 (PARA SER PREENCHIDO A MÁQUINA OU LETRA DE IMPRENSA)  

DADOS PESSOAIS   

NOME: 

 

DATA DE NASCIMENTO: NATURALIDADE: 

NACIONALIDADE: ESTADO CIVIL: 

 

 

 
FILIAÇÃO: 

 

IDENTIDADE: 

 

ORGÃO: 

 CPF: 

 

OCUPAÇÃO ATUAL (ATIVIDADE E LOCAL): 

 

ÀREA DE CONCENTRAÇÃO:  

→ ESTRATÉGIA, GESTÀO E FINANÇAS EMPRESARIAIS 

 

                  

                                                     →  SISTEMAS, APOIO À DECISÃO E LOGÍSTICA 

 

 

                                                     →  TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TRABALHO 

 

ENDEREÇOS PARA CONTATO 

RESIDENCIAL (Preenchimento obrigatório) 

RUA: 

 

BAIRRO: 

 

CIDADE: ESTADO: 

CEP: 

 

TEL: CELULAR: 

 

E-MAIL: 

TEMPORÁRIO (Deverá ser preenchido por aqueles que não moram em Niterói ou no Rio de Janeiro) 

RUA: 

 

BAIRRO: CIDADE: ESTADO: 

 

CEP: 

 

TEL: TEL: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

GRADUAÇÃO 

CURSO: 

 

INSTITUIÇÃO: 

 

ANO / SEMESTRE 

PÓS-GRADUAÇÃO 

CURSO: 

 

INSTITUIÇÃO: 

 

ANO / SEMESTRE 

 

ASSINATURA: _____________________________________      DATA:____/____/____ 
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DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE TEMPO 
 
 

 

Comprometo-me a dedicar ao estudo durante o período do Mestrado 

em regime de:  

 

 

(   ) TEMPO INTEGRAL 

 

 

(   ) TEMPO PARCIAL 

 

 

Niterói,           de         de         2014 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

 

 

 
 


