
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

MARANHÃO. 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO. 

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

MATERIAIS. 

 

 

EDITAL PRPGI Nº14, 30 DE MAIO DE 2014. 

 

Processo Seletivo para o Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em 

Engenharia de Materiais – Mestrado 

 

A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação no uso das atribuições, que lhe são 

conferidas pelo Art. 19, II, do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão, torna pública a retificação do Edital PRPGI nº 13, de 23/05/2014 que dispõe 

sobre o ingresso no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Engenharia de Materiais – 

Mestrado, aprovado pela Resolução nº 0011/2003/ CONDIR, de 29 de setembro de 2003, 

alterando os itens 2.1; 2.2.2; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; e 3.11 mantendo inalteradas as demais 

disposições do Edital PRPGI nº 13, de 23/05/2014 e do Edital PRPGI nº 08, de 25/04/2014, 

que passa a ter a seguinte redação. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

Onde se lê:  

2.1 As inscrições para a seleção dos candidatos estarão abertas, no Campus São Luís - 

Monte Castelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, no 

período de 19 a 30 de maio de 2014, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria 

do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais, localizada no piso superior do 

Departamento de Mecânica e Materiais, no Campus São Luís - Monte Castelo endereçada na 

Avenida Getúlio Vargas, nº 04, Monte Castelo, CEP: 65030-005. 

 

Leia-se:  

2.1 As inscrições para a seleção dos candidatos estarão abertas, no Campus São Luís - Monte 

Castelo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, será no 

período de 19 de maio a 06 de junho de 2014, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, 

na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Materiais, localizada no 

piso superior do Departamento de Mecânica e Materiais, no Campus São Luís - Monte 

Castelo endereçada na Avenida Getúlio Vargas, nº 04, Monte Castelo, CEP: 65030-005. 

 

 

 

 



 

Onde se lê:  

2.2.2 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por procuração. Os candidatos 

residentes fora de São Luís poderão solicitar inscrição mediante correspondência 

registrada e com aviso de recebimento, postada até no máximo o dia 30 de maio de 

2014. 

 

Leia-se: 

2.2.2 As inscrições deverão ser feitas pessoalmente ou por procuração. Os candidatos residentes 

fora de São Luís poderão solicitar inscrição mediante correspondência registrada e com aviso de 

recebimento, postada até no máximo o dia 06 de junho de 2014. 

 

3.  DA SELEÇÃO 

 

Onde se lê:  

3.5 As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 02 de junho de 2014 no site do IFMA 

www.ifma.edu.br. 

 

Leia-se: 

3.5 As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 09 de junho de 2014 no site do IFMA 

www.ifma.edu.br.  

 

Onde se lê: 

3.6 A Prova Escrita será realizada nas dependências do IFMA, campus São Luís - Monte 

Castelo, no dia 03 de Junho 2014, com início às 8h e término às 12h. 

 

Leia-se:  

3.6 A Prova Escrita será realizada nas dependências do IFMA, campus São Luís - Monte 

Castelo, no dia 10 de Junho 2014, com início às 8h e término às 12h. 

 

Onde se lê:  

3.7 A lista dos candidatos aprovados na Prova Escrita e, portanto, classificados para a 

Entrevista, será fixada na Portaria do IFMA e divulgada nos site www.ifma.edu.br em 

ordem alfabética, no dia 04 de Junho de 2014 a partir das 17h. 

Leia-se: 

3.7 A lista dos candidatos aprovados na Prova Escrita e, portanto, classificados para a 

Entrevista, será fixada na Portaria do IFMA e divulgada nos site www.ifma.edu.br em 

ordem alfabética, no dia 12 de Junho de 2014 a partir das 17h. 

 

Onde se lê:  

3.8 A Entrevista será realizada na Sala da CPPGEM no IFMA, campus São Luís - Monte 

Castelo, a partir do dia 05 de Junho de 2014, no período das 9h às 12h e das 14h às 17h, 
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somente com os candidatos classificados na Prova de Escrita, conforme o subitem 3.1 

deste Edital, obedecendo à ordem alfabética.  

Leia-se: 

3.8 A Entrevista será realizada na Sala da CPPGEM no IFMA, campus São Luís - Monte 

Castelo, a partir do dia 16 de Junho de 2014, no período das 9h às 12h e das 14h às 17h, 

somente com os candidatos classificados na Prova de Escrita, conforme o subitem 3.1 

deste Edital, obedecendo à ordem alfabética.  

 

Onde se lê:  

3.9 No dia 9 de junho de 2014, a partir das 17h, os nomes dos candidatos selecionados para a 

matrícula serão publicados, em ordem classificatória, obedecendo ao limite de vagas 

oferecidas, através de lista a ser afixada na Portaria do IFMA e divulgada no site e e-mail 

ppgem@ifma.edu.br / www.ifma.edu.br 

 

Leia-se: 

3.9 No dia 18 de junho de 2014, a partir das 10h, os nomes dos candidatos selecionados para a 

matrícula serão publicados, em ordem classificatória, obedecendo ao limite de vagas 

oferecidas, através de lista a ser afixada na Portaria do IFMA e divulgada no site e e-mail 

ppgem@ifma.edu.br / www.ifma.edu.br 

 

Onde se lê:  

3.10 Recursos aos resultados ao processo de seleção poderão ser apresentados pelos       

candidatos ou via internet pelo e-mail ppgem@ifma.edu.br, por procuração ou mediante carta 

protocolada encaminhada ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Materiais, no período 10 a 12 de junho de 2014.. 

 

Leia-se: 

3.10 Recursos aos resultados ao processo de seleção poderão ser apresentados pelos       

candidatos ou via internet pelo e-mail ppgem@ifma.edu.br, por procuração ou mediante carta 

protocolada encaminhada ao Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Materiais, no período de 20 a 23 de junho de 2014. 

 

Onde se lê:  

3.11 No dia 13 de junho de 2014 será realizada a divulgação do Resultado Final, após 

julgamento dos recursos. 

 

Leia-se: 

3.11 No dia 25 de junho de 2014 será realizada a divulgação do Resultado Final, após 

julgamento dos recursos. 

 

 

São Luís, 30 de Maio de 2014. 

 

 

Profa. Dra. Natilene Mesquita Brito 

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 
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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão. 

 Campus Monte Castelo 

Diretoria de Ensino Superior 

Departamento de Mecânica e Materiais 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA EXAME DE SELEÇÃO – 2014/2 

( ) MESTRADO                                                                      ( ) DOUTORADO 

IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME:____________________________________________________________________ 

Filiação:   Pai:_______________________________________________________________ 

                 Mãe: _____________________________________________________________ 

Data do Nascimento:_______________________ Cidade – UF _______________________ 

Estado Civil: ____________________ Sexo: Masculino ( )    Feminino ( ) 

RG: _________________ Órgão Exp. SSP            data             CPF:____________________. 

 

ENDEREÇO RESIDENCIAL 

Rua/Av._____________________________________________________________________ 

Bairro:________________________________ Cidade:_______________________________ 

CEP:_________________ E-mail_____________________________ Fone:______________ 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Nível:________________________  Nome do Curso:________________________________ 

Conclusão_______________________ Instituição:__________________________________ 

Graduação:__________________ Mestrado:_____________________ Outros____________ 

 

BOLSA RECEBIDA  
       Instituição:_____________Tipo:_____________Agência:_________Período:__________   

 

Necessita de Bolsa (*)    ( ) Sim ( ) Não  *Verificar critérios para concessão de bolsas 

 

LINHA DE PESQUISA DE INTERESSE 

( ) Caracterização de Propr. Mecânicas de Materiais ( ) Soldagem de Materiais Metálicos  

( ) Processamento e Caract. De Materiais            ( ) Desenvolvimento de Pigmentos Cerâmicos  

( )Propriedades Eletroeletrônicas de Materiais     ( ) Cerâmicas Refratárias 

( ) Ligas com Microestruturas fora do Equilíbrio 

 

VÍNCULO EMPREGATÍCIO ATUAL 

Com Vínculo ( )                                          Sem Vínculo ( ) 

Instituição/ Empresa _________________________________ 

Função/Cargo________________________________ 

Fone__________________________cidade______________________ 

 

 

_________________________________ 

                                                                                            Assinatura do (a) Candidato (a) 

 

 

Uso da Secretaria 

Inscr. Nº ________ 

Recebido por ______________ 

Data ____/____/_____ 



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 

Campus Monte Castelo 

Diretoria de Ensino Superior 

Departamento de Mecânica e Materiais 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

Sr. Candidato: A carta deverá ser preenchida por um docente do ensino superior, podendo no caso de 

candidatos ligados a empresas, ser pela chefia imediata. A pessoa que preencheu a carta deverá completar 

todos os campos e devolver a você em envelope LACRADO. As duas cartas de recomendação deverão ser 

entregues junto com os demais documentos no ato da inscrição ao Processo de Seleção. 

 

A) Nome do (a) Candidato (a): __________________________________________________ 

Candidato (a) ao curso de Mestrado do PPGEM/IFMA 

 

Prezado Senhor (a), 

 

Desejamos ter sua opinião sobre o candidato (a) acima, que deseja matricular-se neste Programa 

de Pós-Graduação.  

Estas informações, de caráter confidencial, são necessárias para que possamos julgar sua 

aceitação como aluno (a) deste programa. Após preencher este formulário, favor coloca-lo em 

envelope lacrado e entrega-lo ao candidato. 

 

1. Conheço o (a) candidato (a) desde ____________ 

 

2. Com relação ao (à) candidato (a), fui seu (sua): 

       Chefe de Departamento: (  )   Professor (a):   (  )        Colega: (  ) 

       Professor (a) Orientador (a): (  ) Outro:_________________________________________ 

  

3. Sua Classificação em comparação com outros alunos é: 

Fraco (a) (   )       Regular  (   )        Bom (  )       Superior (  )     Excelente (  ) 

 

 Excelente Muito Bom Bom  Regular  Não Recomendável 

Capacidade Intelectual      

Motivação para estudos avançados e pesquisa      

Facilidade de expressão escrita      

Facilidade de expressão oral e relacionamento      

 

Em minha opinião o candidato reúne condições para fazer o curso de pós-graduação pretendido (  ) sim (  ) não 

 

B) Nome:____________________________________________________________ 

Função: __________________________ Instituição:_______________________ 

Endereço Atual:_____________________________________________________ 

                        _____________________________________________________ 

 

____/____/____ 

 

_________________________________ 

 (assinatura) 


