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1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL PPGEEL nº 02/2018 
 

Altera redação e datas do edital que abre inscrições à 

seleção para o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica nos cursos de Doutorado, 

Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional - Turma 

2019/2. 
 

A Coordenadora do PPGEEL, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que os itens abaixo passam a ter as seguintes redações: 

 

(...) 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 (...) 

Turma 2019/2 

Estarão abertas, de 03 de junho de 2019 a 08 de julho de 2019, as inscrições à seleção para 

preenchimento de até 15 vagas no Doutorado e de até 15 vagas no Mestrado Acadêmico do Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. 

(...) 

 

2.3  Os seguintes documentos deverão ser anexados no formulário on-line no formato .PDF e ter o 

tamanho máximo de 1024Kb em cada arquivo anexado:  

 

- Histórico Escolar do Curso de Graduação, contendo média total das disciplinas cursadas, excluídas as 

reprovações;  

- Declaração oficial da instituição de ensino com a média total das disciplinas cursadas na graduação, 

excluídas as reprovações (caso o Histórico Escolar contenha explicitamente tal informação, anexe-o 

novamente no formulário; na falta desta informação, será considerada média 5,0);  

- Plano de Trabalho – Anexo I; 

- Carta de Aceite – Anexo II; 

- Currículo Lattes – Anexo III (não serão aceitos outros modelos); 

- Comprovante e ementas de disciplinas de cursos de Pós-Graduação Stricto sensu, se for o caso. Serão 

consideradas somente as disciplinas já concluídas, comprovadas com nota final, no ato da inscrição; no 

caso de constar aprovado sem apresentar a nota final, será considerada nota 7,0.  

- Candidatos de mestrado para regime em tempo parcial devem apresentar comprovação de já terem 

cursado ao menos 50% dos créditos necessários em disciplinas cursadas em cursos de Pós-Graduação 

Stricto sensu. 

- Candidatos de doutorado para regime em tempo parcial devem apresentar comprovação de já terem 

cursado ao menos 75% dos créditos necessários ou 50% necessários em disciplinas cursadas em cursos 

de Pós-Graduação Stricto sensu. 
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, desde que apresente justificativa com anuência do orientador. 

 (...) 

 

3. DA HOMOLOGAÇÃO 

(...) 

Turma 2019/2 

A publicação das inscrições homologadas será, até o dia 09 de julho de 2019, disponibilizada no site 

https://www.udesc.br/cct/ppgeel/processo_seletivo/regular e no mural da Secretaria do PPGEEL. Para 

os candidatos ao Doutorado inscritos entre 05/08/2019 a 31/10/2019, o prazo para publicação das 

inscrições homologadas será de até 10 dias após a data da inscrição. 

(...) 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 4.1 O processo de seleção deverá ser procedido por uma comissão, designado especialmente para 

este fim pelo Colegiado do Programa, e deverá seguir os seguintes critérios: 

 

a) Avaliação do Histórico Escolar (Classificatória), conforme Resoluções Vigentes do PPGEEL; 

b) Avaliação do Currículo Lattes (Classificatória), conforme Resoluções Vigentes do PPGEEL; 

c) Análise das Cartas de Referências (Eliminatória); 

d) Análise do Plano de Trabalho (Eliminatória); 

e) Análise do comprovante e ementas de disciplinas de cursos de Pós-Graduação (Classificatória), se 

for o caso; 

f) Entrevistas com os candidatos que não possuírem orientador definido e cujas inscrições forem 

homologadas (Eliminatória): 

Turma 2019/1: dia 08 de fevereiro de 2019, a partir das 14h; 

Turma 2019/2: dia 11 de julho de 2019, a partir das 14h. 

Obs.: para os candidatos ao Doutorado inscritos entre 03/03/2019 a 31/05/2019 e entre 05/08/2019 a 

31/10/2019, a data da entrevista será definida pela comissão de seleção. (...) 

 

Os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

Joinville, 23 de maio de 2018. 

 

 

Professora Mariana Santos Matos Cavalca 

Coordenadora do PPGEEL 


