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E D I T A L 01 / 2019 – Retificado 15.01.2019 

Processo de Seleção ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica – PPGEE, níveis de Mestrado e Doutorado - TURMA 01/2019. 

A Universidade Federal do Pará, através do Instituto de Tecnologia, torna público 

o Edital para o ingresso de alunos regulares do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica, turma 01/2019, nos níveis de Mestrado e Doutorado reconhecido pela 

CAPES, Conceito 5.  

11..  DDaass  VVaaggaass::  

Para este edital, estão sendo ofertadas 39 vagas para Mestrado e 23 para 

Doutorado, distribuídas nas três áreas de concentração, conforme a seguir: 

• Área de concentração: Computação Aplicada 

VAGAS MESTRADO VAGAS DOUTORADO 

10 12 

• Área de concentração: Telecomunicações 

VAGAS MESTRADO VAGAS DOUTORADO 

 15  5 

• Área de concentração: Sistemas de Energia Elétrica  

VAGAS MESTRADO VAGAS DOUTORADO 

 14  6 

 

*Em caso de não preenchimento de vagas demandadas em uma ou mais 

subáreas, estas podem ser remanejadas para outra subárea, obedecendo a ordem 

decrescente de classificação final e conforme a disponibilidade de orientação. 

 

22..  ÁÁrreeaass  ddee  CCoonncceennttrraaççããoo  ((ddiivviiddiiddaass  nnaass  sseegguuiinntteess  LLiinnhhaass  ddee  PPeessqquuiissaa))::  

2.1. ÁÁrreeaa  ddee  CCoonncceennttrraaççããoo  -  CCoommppuuttaaççããoo  AApplliiccaaddaa:  

2.1.1. Linhas de Pesquisa: 

 Redes e Sistemas Distribuídos; e 

 Inteligência Computacional. 
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22..22..    ÁÁrreeaa  ddee  CCoonncceennttrraaççããoo  --  SSiisstteemmaa  ddee  EEnneerrggiiaa::    

2.2.1. Linhas de Pesquisa: 

 Controle e Automação de Sistemas; 

 Sistemas Elétricos de Potências;  

 Fontes Renováveis; e 

 Alta Tensão. 

 

22..33..    ÁÁrreeaa  ddee  CCoonncceennttrraaççããoo  --  TTeelleeccoommuunniiccaaççõõeess::    

2.3.1. Linhas de Pesquisa: 

 Processamento de Sinais; e 

 Eletromagnetismo Aplicado. 

 

33..  RReeqquuiissiittooss  ppaarraa  aa  IInnssccrriiççããoo::  

 Serão admitidos como candidatos (as) à seleção, portadores (as) de diploma de 

graduação plena reconhecida na forma da Lei, em Engenharia Elétrica, Engenharia da 

Computação, Engenharia de Telecomunicações, ou em áreas afins desde que comprovado 

no histórico escolar a base mínima necessária para as disciplinas na área pleiteada no 

PPGEE. 

44..  DDaass  IInnssccrriiççõõeess::  

44..11..  SSeerrããoo  rreeaalliizzaaddaass  eexxcclluussiivvaammeennttee  vviiaa  oonnlliinnee  ppeelloo  ccaannddiiddaattoo,,  nnoo  ssííttiioo  ddaa  UUFFPPAA    

hhttttppss::////ssiiggaaaa..uuffppaa..bbrr//ssiiggaaaa//ppuubblliicc//pprrooggrraammaa//ppoorrttaall..jjssff??iidd==445544  aa  ppaarrttiirr  ddee  0000hh  ddoo  ddiiaa  

0033//1122//22001188  aattéé  aass  2233hh5599  ddoo  ddiiaa  1188//0011//22001199..  

44..22..  OO  ccaannddiiddaattoo  ddeevveerráá  eennttrreeggaarr  aa  ddooccuummeennttaaççããoo  ddeessccrriittaa  nnoo  iitteemm  44..66  ee  aallíínneeaass  nnaa  

sseeccrreettaarriiaa  ddoo  PPPPGGEEEE  aattéé  oo  ddiiaa  2211//0011//22001199  aass  1144::0000hh..    

44..33..  PPaarraa  ooss  ccaannddiiddaattooss  qquuee  uuttiilliizzaarreemm  ooss  sseerrvviiççooss  ddooss  ccoorrrreeiiooss  ((SSEEDDEEXX))  ppaarraa  

eennccaammiinnhhaarr  ooss  ddooccuummeennttooss,,  oo  pprraazzoo  mmááxxiimmoo  ddee  cchheeggaaddaa  ddooss  mmeessmmooss  éé  2211//0011//22001199  

aass  1166::0000hh..  

44..44..  IInnffoorrmmaaççõõeess  ppooddeerrããoo  sseerr  oobbttiiddaass  ppeellooss  mmeeiiooss  aabbaaiixxoo  iinnffoorrmmaaddooss::  

aa))  FFoonnee::  ++5555  ((9911))  33220011--77663344;;  

bb))  ee--mmaaiill::  ppppggeeee@@uuffppaa..bbrr;;  

https://sigaa.ufpa.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=454


 
Serviço Público Federal 

Universidade Federal do Pará 

Instituto de Tecnologia 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
Av. Augusto Correa, 01 – 66075 -110 – Belém – Pará - Brasil. 

Telefone/fax: (0xx 91) 3201 – 7634 / e-mail: ppgee@ufpa.br 

 

3 

 

cc))  EEnnddeerreeççoo::  RRuuaa  AAuugguussttoo  CCoorrrrêêaa,,  nnºº  0011,,  CCaammppuuss  UUnniivveerrssiittáárriioo  ddoo  GGuuaammáá,,  CCEEPP::  

6666..007755––111100,,  BBeelléémm//PPAA,,  BBrraassiill  ––  PPrrééddiioo  ddoo  IInnssttiittuuttoo  ddee  TTeeccnnoollooggiiaa  ––  11ºº  aannddaarr  ––  ssaallaa  

223377  ––  PPPPGGEEEE;;  

dd))  SSííttiioo::  wwwwww..ppppggeeee..pprrooppeesspp..uuffppaa..bbrr..  

44..55..  NNããoo  sseerrããoo  aacceeiittaass  iinnssccrriiççõõeess  ppoorr  oouuttrroo  mmeeiioo  qquuee  nnããoo  sseejjaa  oo  ddeessccrriittoo  nnoo  iitteemm  44..11;;  

44..66..  OOss  ((aass))  ccaannddiiddaattooss  ((aass)),,  aappóóss  rreeaalliizzaarreemm  aa  iinnssccrriiççããoo  oonn--lliinnee  ddeevveemm  aapprreesseennttaarr  

oobbrriiggaattoorriiaammeennttee  àà  SSeeccrreettaarriiaa  ddoo  PPrrooggrraammaa,,  ooss  sseegguuiinntteess  ddooccuummeennttooss::    

4.6.1. Formulário de Inscrição Preenchido; 

4.6.2. Comprovante de Inscrição (duas vias); 

4.6.3. Cópia dos Documentos de identificação (RG e CPF);  

4.6.4. Para os candidatos a Mestrado:  

 Cópia do Diploma de graduação (ou atestado de conclusão de graduação); 

 Cópia do Histórico escolar de graduação  

4.6.5. Para os candidatos a Doutorado: 

 Cópia do Diploma de graduação; 

 Cópia do Histórico escolar de graduação; 

 Cópia do Diploma de Mestrado (em caso de curso no exterior, o diploma deve 

estar devidamente reconhecido no Brasil); 

 Cópia do Histórico de Mestrado. 

4.6.6. Três cartas de recomendação (Anexo1). As cartas podem ser entregues 

impressas, em envelope lacrado ou por e-mail Institucional do recomendante e 

devem ser encaminhadas com solicitação de recibo de entrega. A Secretaria não 

informará ao discente sobre o recebimento de cartas de recomendação.  

4.6.7. Curriculum Lattes devidamente comprovado (cópias impressas dos 

certificados dos cursos, Palestras, Trabalhos, Artigos Científicos, Experiências 

Profissionais, etc., não precisam ser autenticadas). 

4.6.8. Plano de Trabalho, conforme item 6 deste edital. 

4.6.9. Comprovante Original de Depósito (Depósito identificado) referente ao 

Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais) para 

Mestrado e R$ 120,00 (cento e vinte reais) para Doutorado. Tal pagamento 

deverá ser realizado através de depósito identificado (realizado no caixa) no 

Banco 001 – Banco do Brasil, Agência: 1674-8 e Conta Corrente nº: 99.472-3 e 
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transferências bancárias. CNPJ FADESP: 05.572.870/0001-59. Não serão 

aceitos depósitos realizados através de envelopes nos caixas eletrônicos.  

Obs: Os documentos originais devem ser apresentados para autenticação de servidores 

da Secretaria do PPGEE. 

5. Após a publicação do resultado da seleção, os candidatos não aprovados para vagas 

nos Cursos de Doutorado ou de Mestrado terão o prazo de 30 (trinta) dias para receber 

de volta a sua documentação sob pena de eliminação de documentos, com exceção dos 

seguintes documentos que ficarão retidos no programa para auditoria do concurso: 

Formulário de inscrição e Cartas de recomendação. 

66..  EEttaappaa  ddaa  SSeelleeççããoo::  

O candidato será avaliado em única etapa tal como segue: 

Análise do Currículo Vitae, Histórico Escolar, Plano de Trabalho e Cartas de 

Recomendação do candidato – de caráter eliminatório e classificatório; conforme pontuação 

a seguir: 

  Análise do Histórico Escolar: 4 

  Análise do Currículo Lattes: 3 

  Análise do Plano de Trabalho: 2 

  Análise das Cartas de Recomendação: 1 

O Plano de Trabalho, de acordo com as linhas de pesquisa em cada área de 

concentração do Curso, deve conter, no mínimo: Tema; Linha de Pesquisa; Justificativa 

(motivações, atualidade e relevância do tema); Objetivo; Proposta Metodológica e Cronograma de 

Execução. O Plano de trabalho deve ser elaborado em, no máximo, de 03 (três) páginas. 

Na avaliação do histórico escolar do candidato, será feita a análise da 

compatibilidade dos conteúdos cursados no curso de origem, para atendimento de pré-

requisito exigido pela área de interesse do candidato no PPGEE.  

77..  DDaa  AApprroovvaaççããoo  ee  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  

A Comissão de Seleção atribuirá uma pontuação para etapa citada, observando os 

seguintes conceitos, com os respectivos símbolos e escala numérica: 

I. Excelente (EXC) = 9,0 a 10,0 

II. Bom (BOM) = 7,0 a 8,9 
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III. Regular (REG) = 5,0 a 6,9 

IV. Insuficiente (INS) = 0 a 4,9 

Será considerado automaticamente reprovado o candidato que obtiver pontuação  

inferior a 7 (sete). Candidatos com pontuação igual ou superior a 7 (sete) poderão ser  

aceitos no PPGEE até o limite de vagas e de disponibilidade de orientação por área de 

concentração. 

88..  CCaalleennddáárriioo  

 

ORDEM EVENTO MESTRADO DOUTORADO 

01 Divulgação do Edital 03/12/2018 

02 Período de Inscrição 03/12 (Seg) a 18/01/2019(sexta) 

03 
Divulgação do Resultado 
Preliminar 

Até 04/02/2019 

04 Período de recurso Até 17h do 06/02/2019  

05 Divulgação do Resultado Final Até 08/02/2019 

 

Obs1: Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora de área. 


