
 
 

 

EDITAL Nº 027/2018 

 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

ENGENHARIA ELÉTRICA, NÍVEL MESTRADO, DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE 

CATÓLICA DE MINAS GERAIS (PUC MINAS), E MATRÍCULA DOS CANDIDATOS 

NELE APROVADOS, PARA O 2º SEMESTRE DE 2018.  

 

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, no 

período de 30 de abril a 26 de junho de 2018, estarão abertas as inscrições no processo seletivo, 

destinado ao preenchimento de 40 (quarenta) vagas, do Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Elétrica, nível Mestrado, da PUC Minas, referente ao 2º semestre letivo de 2018.  

 

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 os objetivos de desenvolver a ciência e a 

tecnologia e formar pessoal de alto nível para a grande área da Engenharia Elétrica brasileira, bem 

como pesquisadores com trânsito internacional.  

O Programa foi recomendado pela CAPES, no 1º semestre de 1997, e credenciado em julho de 1998.  

 

O curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica – Mestrado destina-se a graduados em Engenharia 

Elétrica e em áreas afins.  

 

1. INSCRIÇÕES  
 

1.1 - Poderão candidatar-se às vagas do curso os portadores de diploma de curso superior com 

validade nacional.  

 

1.2 - Período de inscrição: de 30 de abril a 26 de junho de 2018 (somente ON-LINE). 

 

1.3 - As inscrições serão feitas através da página www.ppgee.pucminas.br, exclusivamente.  

 

§ 1º - A cópia da documentação exigida no item 1.6 deste Edital deverá ser anexada no formulário 

on-line, upload, em arquivos formato PDF, durante o processo de inscrição.  

 

1.4 - O valor da taxa de inscrição é de R$177,60 (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos) e 

deverá ser pago através de boleto bancário que será gerado ao finalizar a inscrição através do site 

www.ppgee.pucminas.br. 

Em nenhuma hipótese haverá devolução da taxa de inscrição.  



 

1.5 – Informações e/ou dúvidas no processo de inscrição:  

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS  
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica  

secretaria.ppgee@pucminas.br  

Site: www.ppgee.pucminas.br  

Avenida Itaú, 525, bairro Dom Cabral, Prédio Redentoristas – 1º andar.  

Belo Horizonte/MG, CEP: 30535-012.  

Telefone/Fax: (31) 3319-4305  

Horário de funcionamento: de 08h às 20h, de segunda a sexta-feira.  

 

1.6 - Documentação exigida:  

 

 

documento que comprove que o candidato está regularmente matriculado no último período de curso 

de graduação, com previsão de formatura até agosto de 2018;  

 

currículo Lattes atualizado, com comprovação;  

 

site www.ppgee.pucminas.br);  

site www.ppgee.pucminas.br);  

da taxa de inscrição (o boleto bancário será disponibilizado 

após conclusão da inscrição on-line); 

 

cópia da certidão de nascimento ou casamento. 

 

1.7 - As inscrições (on-line) serão analisadas e deferidas ou indeferidas pela Comissão Examinadora 

do Processo de Seleção do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica, sendo motivos para 

indeferimento: a falta de qualquer documento exigido para a inscrição e o não atendimento a 

qualquer item do presente Edital. O resultado das aludidas análises será divulgado no site do PPGEE 

(www.ppgee.pucminas.br), até 28/06/2018.  

 

 

2. NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS: 40 (quarenta) vagas para o 2º semestre de 2018.  

 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO:  

 

Período de 29 de junho a 05 de julho de 2018:  

 

 

3.1 - Análise e avaliação da documentação entregue pelo candidato – 28/06/2018:  

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.: Essa etapa é eliminatória no processo seletivo.  

 

 



 

3.2 - Provas – Prédio Redentoristas – 1ª andar – 29/06/2018 (sexta-feira) – 09h às 11h15min.  

 

Prova de inglês técnico (09h às 10h).  

Tradução de texto técnico relacionado à grande área de Engenharia Elétrica. Nessa 

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 também classificatórias no processo seletivo.  

 

3.3- Entrevistas – Prédio Redentoristas – 1ª andar – 02 a 04/07/2018 – 08h às 18h.  

 

fomento à pesquisa, de acordo com a indicação, no campo específico, na ficha de inscrição 

(CAPES, CNPq e FAPEMIG).  

 

eção entenda necessário, poderá, também, entrevistar candidatos 

não concorrentes a bolsa.  

 

 

 

Obs.: Esta etapa é classificatória no processo seletivo.  

 

3.4 - Resultado do processo seletivo: 05 de julho de 2018, após às 18h.  

 

 

4. PRÉ-MATRÍCULA E MATRÍCULA  

 

4.1. A pré-matrícula e adesão ao contrato serão realizadas entre os dias 09 a 11 de julho de 2018, 

on-line.  

 

4.2. A matrícula será realizada no período de 31/07 a 06 de agosto de 2018, on-line. Após a 

efetivação da matricula, o termo de adesão ao contrato assinado deverá ser encaminhado pelos 

correios ou entregue na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica. 

 

4.3. Somente serão convocados para a pré-matrícula os candidatos classificados no processo de 

seleção.  

 

4.4. O candidato selecionado que não proceder à respectiva pré-matrícula nos dias e horários 

indicados ou deixar de apresentar todos os documentos exigidos será considerado desistente, 

facultando-se à PUC Minas convocar para a vaga, por ordem de classificação, o candidato 

subsequente, o qual deverá efetuar sua matrícula nas datas e horários a serem divulgados na 

Secretaria do curso.  

 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES  

 

5.1. O resultado do processo seletivo só terá validade para o 2º semestre de 2018.  

 

5.2. INÍCIO DAS AULAS PARA TODOS OS ALUNOS:  

 

06 de agosto de 2018.  



 

5.3 VAGAS REMANESCENTES: caso haja vagas remanescentes referentes a este Edital, será 

aberto novo processo seletivo, conforme datas abaixo:  

 

Período de Inscrição: 13 a 30/07/2018, até 23h59min. (somente ON-LINE).  

Seleção: 31/07/2018 a 02/08/2018.  

Data das provas de inglês e de redação: 01/08/2018 (quarta-feira) – 09h às 11h15min.  

 Resultado do processo seletivo: 02 de agosto de 2018. 

Matrícula e adesão de contrato: 02 de agosto de 2018, on-line.  

 

Para conhecimento de todos, o presente Edital será afixado em lugar próprio e estará disponível on-

line no site do PPGEE: www.ppgee.pucminas.br.  

 

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

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 25 abril de 2018. 

 

 

Professor Ronaldo Rajão Santiago 

Secretário Geral 

http://www.ppgee.pucminas.br/

