
 
 

EDITAL Nº 076/2011 
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  
ENGENHARIA ELÉTRICA – MESTRADO, DA PONTIFÍCIA UNIVE RSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), E MATRÍCULA D OS CANDIDATOS 
NELE APROVADOS, PARA O 1º SEMESTRE/2012.  
 
 
Nos termos do art. 38, inciso IV, do Estatuto da PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 
CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC Minas), faço saber aos interessados, de 
ordem do Magnífico Reitor, que estarão abertas, no período de 01 de setembro de 
2011 até 30 de novembro de 2011 as inscrições ao processo seletivo para matrícula 
no Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da PUC Minas. 
 

 
HISTÓRICO 

 
A implantação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica na PUC 
Minas, a partir do 1º semestre de 1996, insere-se numa estratégia global da 
Universidade, cujos objetivos maiores são: aprimorar a formação acadêmica e a 
qualidade dos profissionais diplomados no curso de graduação; construir um 
ambiente permanente de pesquisa científica e tecnológica; formar pessoal 
qualificado para o magistério e pesquisa, realimentando e atualizando, assim, os 
cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Energia, 
Engenharia de Computação e Ciência da Computação, levando em conta os 
cenários regional e nacional. Tudo isso com a intenção de desenvolver a ciência e a 
tecnologia e formar pessoal de alto nível para a grande área da Engenharia Elétrica 
brasileira e pesquisadores com trânsito internacional. 
 
O programa foi recomendado pela CAPES no 1º semestre de 1997 e credenciado 
em julho de 1998, obtendo, em outubro de 2010, a nota 4 junto à agência de 
fomento CAPES.  

 
 

1-INSCRIÇÕES 
 
1.1 – O curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Mestrado destina-se a 

graduados em Engenharia Elétrica e áreas afins. 
 
- Período de inscrição: de 01 de setembro de 2011 até 30 de novembro de 

2011.  
           
1.2  - O valor da taxa de inscrição é de R$ 105,00 (cento e cinco reais) e será pago 

através de boleto bancário impresso através do “site” www.ppgee.pucminas.br .  
Em caso de reprovação ou não comparecimento do candidato às provas, a taxa 
de inscrição não será devolvida. 

  



 
 
1.3 - Na inscrição cada candidato deverá assinar uma declaração de que está ciente 

dos documentos entregues à Secretaria do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia Elétrica e também dos dias e horários de realização do processo 
seletivo. 

 
1.4 – No caso de inscrição através dos correios, a postagem da documentação 

exigida deverá ser feita até o dia 30 de novembro de 2011 . A data da postagem 
vale como comprovação de cumprimento do prazo de inscrição. 

 
� A declaração a que se refere o item 1.3 do presente Edital será enviada pelo 

correio para o candidato, que deverá assinar e entregar, em mãos, no dia da 
prova.  

 
1.5  - Local da inscrição: Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia 

Elétrica, na PUC Minas no Coração Eucarístico, Av. Dom José Gaspar, 500, 
CEP: 30535-901-Prédio 03 – sala 218, telefone (31) 3319-4305, Belo 
Horizonte/MG. Horário de funcionamento: de 08h às 18h, de segunda a sexta-
feira. 

 
1.6  - Documentação necessária:  
 
• cópia do diploma de graduação ou certificado de colação de grau (frente e 

verso);  

• cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

• curriculum lattes atualizado, com comprovação ;  

• 1 (uma) foto 3 x 4 recente; 

• cópia do documento de identidade e do CPF; 

• plano de estudos (disciplinas que pretende cursar); 

• projeto de pesquisa visando ao desenvolvimento da pesquisa;  

• 1 (uma) carta de apresentação (formulário disponível na Secretaria do PPGEE 

e/ou no site www.ppgee.pucminas.br); 

• ficha de inscrição devidamente preenchida (formulário disponível na Secretaria 

do PPGEE e/ou no site www.ppgee.pucminas.br); 

• comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

 
1.7 – As inscrições serão analisadas e deferidas ou indeferidas pela coordenação do 

Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. Esses resultados serão 
divulgados no “site” do PPGEE (www.ppgee.pucminas.br) até 05/12/2011. 

 
 
2 – Números de vagas: até 20 vagas disponíveis no 1 º semestre de 2012. 
 



 
 
 
3 - ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:  

 
Período de 06 a 16 de dezembro de 2011    

 
3.1- Provas – Prédio 03 – sala 218 - 06/12/2011 – 0 9h às 11h15min   

 
� Prova de inglês técnico  (9h às 10h) 
 

Tradução de texto técnico relacionado à grande área de Engenharia Elétrica. Nesta 
avaliação os candidatos poderão utilizar um dicionário impresso inglês/inglês. 
 

� Prova de redação em Língua Portuguesa  (10h15min às 11h15min) 
 

Redação em língua portuguesa sobre assunto relacionado à grande área de 
Engenharia Elétrica. 
 
Obs: Essas duas avaliações são eliminatórias e tamb ém classificatórias no 
processo seletivo. 
 
3.2- Análise e avaliação da documentação entregue p elo candidato - 07/12/2011  
 
Na avaliação do Curriculum Vitae, cada candidato será classificado em uma das 
seguintes faixas: recém-graduados, graduados com menos de cinco anos e 
graduados com mais de cinco anos. 
 
Não existem cotas para as faixas. 
 
Obs.: Esta etapa é classificatória no processo sele tivo. 
 
3.3- Entrevistas – Prédio 03 – sala 218 – 09/12/201 1 – 09h30min  
 
As entrevistas serão obrigatórias para todos os candidatos à bolsa de estudos de 
órgãos de fomento à pesquisa, de acordo com a indicação, no campo específico, na 
ficha de inscrição (CAPES, CNPQ E FAPEMIG). 
 
Caso a Comissão de Seleção entenda necessário, poderá também entrevistar 
candidatos não concorrentes a bolsa.    
 
Obs.: - Esta etapa é classificatória no processo se letivo. 
 
Resultado do processo seletivo: 13 de dezembro de 2 011.   
         
4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
4.1 - Projeto de Pesquisa (tamanho máximo de 5 (cinco) páginas). 
 
 
 



 
 
Sugestão de Estrutura do Projeto de Pesquisa:  
Introdução 

Problema 
Objetivos 
Justificativa 

Desenvolvimento 
 Revisão sucinta da literatura 
 Métodos e materiais 
Conclusão 
Referências Bibliográficas 
 
Obs.: se a preparação do projeto de pesquisa tiver sido orientada por alguém, este 
orientador deverá assinar o projeto de pesquisa entregue pelo candidato. 
 
4.2 - Plano de Estudos 
 
Indicar as disciplinas optativas do programa que pretende cursar ao longo do 
mestrado e justificar as escolhas das mesmas considerando e relacionando ao seu 
projeto de pesquisa. 
 
4.3 – O resultado do processo seletivo só terá validade para o 1º semestre de 2012. 
 
4.4 – A pré-matrícula para os candidatos aprovados no Processo Seletivo será 
realizada no período de 16 a 19 de dezembro de 2011 , no horário de 10h às 16h. 
 
4.5 - INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ALUNOS: 
 

� 01 de março de 2012.  
 
OBSERVAÇÕES: 
 
VAGAS REMANESCENTES: 

� Período de Inscrição: 20/01/2012 a 10/02/2012.  

� Seleção: 13/02/2012 a 29/02/2012.  

� Matrícula: 01/03/2012 a 03/03/2012.   

 
Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em lugar próprio. 

 
Registre-se, divulgue-se, cumpra-se. 
 

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2011. 
 
 
 
 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 
Secretário Geral 

 


