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INFORMAÇÕES PARA SELEÇÃO DE MESTRADO 

 

Nome do(a) candidato(a):_____________________________________________________________________ 

 

Escolher apenas uma opção nos critérios 1, 4 e 7. 

 

1. Curso em engenharia ou áreas afins: 

(   ) 2 pontos: curso de graduação. 

(   ) 1 ponto: curso de especialização. 

 

2. Histórico do curso de graduação *, com notas 

em escala de 0 a 10 pontos e média das notas 

multiplicada por 0,3: 

Pontuação:___________(0,3 x média da graduação) 

 

* Média obtida conforme edital de seleção. 

 

3. Publicações: 

(  ) 1,0 ponto por artigo completo aceito ou 

publicado em periódico indexado. 

(   ) 0,5 ponto por patente depositada, trabalho 

publicado em evento de Engenharia ou áreas 

afins, ou por ano de iniciação científica. 

Pontuação:___________ 

 

4. Cartas de recomendação (exceto do(a) possível 

orientador(a)): 

(   ) 1 ponto: pelo menos duas cartas recebidas são 

favoráveis, sem restrições. 

(  ) 0,5 ponto: pelo menos uma carta recebida é 

favorável, sem restrições. 

 

5. Inglês: 

(  ) 1 ponto: se tem certificado de suficiência ou 

curso de, no mínimo, 200 horas comprovadas 

em língua inglesa. 

 

6. Créditos em disciplinas de mestrado/doutorado 

em áreas de engenharia ou áreas afins (máximo 

9 créditos): 

Para a obtenção da pontuação neste critério, aplicar a 

fórmula dada na sequência, em que os conceitos A e 

B valem, respectivamente, 4 e 3. Esses valores serão 

multiplicados pelos números de créditos associados 

e, então, somados. A soma resultante será, por fim, 

dividida por 18.  

No. cred.(A) *4 No. cred.(B) *3
Pontos

18

   +   
=
 

 

Pontuação:___________ 

 

7. Pontuação extra a critério do avaliador(a) ou 

possível orientador(a), com a devida justificativa 

dada na sequência: 

(   ) 1 ponto. 

(   ) 0,5 ponto.  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Pontuação final:______________________ pontos 

 

(6,0 pontos é o valor mínimo para habilitação ) 

 

Deseja participar do processo de classificação 

para bolsa: 

(   ) Sim. **  (   ) Não.  

 

** O(a) candidato(a) também deve enviar o 

formulário pertinente (vide edital de seleção). 

 

Eu, ______________________________________, 

docente permanente de (M) ou (M/D) do PGMec, 

concordo em orientar o(a) candidato(a) nomeado(a) 

e pontuado(a) acima, na linha de pesquisa de 

__________________________________________, 

com o tema ________________________________ 

__________________________________________. 

 

Assinatura:_________________________________ 

 

Data:______________________________________ 

 


	INFORMAÇÕES PARA SELEÇÃO DE MESTRADO

