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CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DO PS

ATIVIDADE DATA HORÁRIO

Inscrição 12 a 23/01/2009 13h às 17h

Provas Conhecimentos Específicos 06/02/2009 8h às 12h

Provas Língua Inglesa 06/02/2009 14h às 16h

Resultado final 13/02/2009 Secretaria Mestrado e
www.propemm.cefetes.br

Matrícula e entrevista dos candidatos 02 e 03/03/2009 9h às 12h
14h às 17h

Início das aulas 09/03/2009 Cefetes-Vitória
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APRESENTAÇÃO

O Curso de mestrado acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Metalúrgica de Materiais do CEFETES, foi aprovado pela CAPES em agosto DE 2009, com nota
3, e começará a funcionar em março de 2009
O Programa possui as seguintes área de concentração e linhas de pesquisa:

 Propriedades Físicas e Químicas dos Materiais

-Engenharia de superfícies e tribologia;

-Tratamentos térmicos e termoquímicos;

-Materiais cerâmicos;
-Propriedades dos metais laminados.

.

Tecnologia e Processos de Fabricação
- Resíduos sólidos industriais;
-Processos e etapas de fabricação de aço e ligas não ferrosas;.
-Simulação e modelagem de processos industriais;
-Redução e aglomeração de matérias primas.

O programa conta com oito professores permanentes e dois colaboradores, que oferecerão 27
disciplinas, sendo duas obrigatórias; Ciência e Tecnologia dos Materiais e Termodinâmica
Metalúrgica que deverão se cursadas dependendo da área de concentração escolhida. Ada
disciplina possui a carga horária total de 45 horas, sendo a carga horária semanal das mesmas de 3
horas semanais O aluno deverá obter 24 créditos , que podem ser conseguidos através de oito
disciplinas ou da realização de atividades especiais com direito a crédito, num máximo de seis
créditos.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 15 2008 CE FETES

Normas para o Processo Seletivo de alunos para o Curso de Mestrado em Engenharia
Metalurgica e de Materiais - Ano 2009

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação  em Engenharia Metalúrgica e de Materiais do
Centro Federal de Educação Tecnológica  do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e de
acordo com as disposições da legislação pertinente, faz saber,  pelo presente edital, que estarão
abertas, no período de 12 a 23 de janeiro de 2009, as inscrições para o Processo Seletivo
Simplificado ao Curso de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais para o
preenchimento de vagas no ano letivo de 2009

1 . DO PRÉ-REQUISITO
Art. 1º Podem inscrever-se para a seleção candidatos graduados em cursos das áreas de todas
as Engenharias, Física, Química e Tecnólogos em Áreas afins. Poderão se inscrever graduados em
outras áreas, desde que comprovem documentalmente, experiência nas áreas afins, ficando sujeito
á aprovação da banca.

2. DAS VAGAS
Art. 2º - O CEFETES oferece um total de 10 (dez) vagas para o curso de mestrado em Engenharia
Metalúrgica e de Materiais.

Curso Código Vagas
Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais 001 10

3. DA INSCRIÇÃO

Art. 3º As presentes normas regulamentam o processo de seleção de candidatos ao Mestrado em
Engenharia Metalúrgica e de Materiais do Programa de Pós-Graduação do CEFETES a se
realizar no ano letivo de 2009.

Art. 4º As inscrições para o processo de seleção do Pós-Graduação em Engenharia Metalurgica e
de Materiais estarão abertas candidatos graduados em cursos das áreas de todas as Engenharias,
Física, Química e Tecnólogos em Áreas afins. Poderão se inscrever graduados em outras áreas,
desde que comprovem documentalmente, experiência nas áreas afins, ficando sujeito á aprovação
da banca.

Art. 5º As inscrições serão realizadas no Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito
Santo-CEFETES Vitória - situado na Avenida Vitória, 1729- Jucutuquara - Vitória – ES.
Secretaria do PROPEMM ou pelo correio postado até às 17h do dia 23/01/2009.
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Art. 6º No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar obrigatoriamente:
I – Ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível na  homepage
www.propemm.cefetes.br);

II - Cópia simples do documento oficial de identidade;

III - Cópia simples do título eleitoral (dispensado no caso de estrangeiro);

IV - Cópia simples do comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral (última eleição)
(dispensado no caso de estrangeiro);

V - Cópia simples do comprovante de quitação com o Serviço Militar (para os candidatos de sexo
masculino)   ( dispensado no caso de estrangeiro);

VI - currículum vitae devidamente acompanhado das cópias dos comprovantes, em uma via; com
nome completo do candidato;

VIII – Cópia simples do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido por órgão
competente do Ministério da Educação. Os candidatos cujos diplomas ainda não tiverem sido
expedidos pela Instituição de Ensino Superior (IES), no ato da inscrição, poderão se inscrever
desde que apresentem declaração da IES indicando as datas de conclusão e colação de grau do
curso;

IX - Cópia simples do histórico escolar de graduação.

X - Comprovação de experiência nas áreas afins, para candidatos de outras áreas;

XI- Candidatos de empresas deverão apresentar declaração de apoio do chefe imediato ou da
gerência de RH ou equivalente, liberando o candidato para cursar as disciplinas e para a realização
da parte experimental, quando for o caso.

§ 1º - A efetivação da inscrição implica a aceitação tácita das condições fixadas para a realização
do Processo Seletivo, não podendo o candidato, portanto, sob hipótese alguma, alegar
desconhecimento das normas estabelecidas no presente Edital. Dessa forma, antes de efetuar a
inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e demais normas que regulamentam o referido
processo, e se certificar de que preenche todos os requisitos exigidos.

§ 2º - Será admitida a inscrição efetivada por terceiros, mediante procuração do interessado e
apresentação do comprovante (original) do recibo do pagamento da taxa de inscrição,
acompanhada de cópia autenticada de documento oficial de identidade ou, alternativamente,
original e cópia legível, recente e em bom estado de documento oficial de identidade do
candidato, conforme mencionado no item II. A procuração e a cópia do documento oficial de
identidade do candidato serão retidas. Não é necessário o reconhecimento de firma na procuração.
§ 3º - O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador e arcará com as conseqüências de eventuais erros de seu
representante no preenchimento da Ficha de Inscrição
§ 4º -As inscrições via correio deverão ser postadas com toda a documentação até às 17 horas do
dia 23 de janeiro de 2009.
§ 5º - É vedada a inscrição condicional.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Art. 7º – A realização do Processo Seletivo ficará a cargo da Coordenadoria de Pós-Graduação
em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, composta por banca examinadora constituída por
4(quatro) membros titulares e 2(dois) suplentes, nomeados pelo Colegiado do Curso.
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Art. 8º – O processo Seletivo será  constituído de :
I – Prova escrita de Conhecimentos Específicos – terá caráter eliminatório e classificatório e sua
nota será expressa em um valor de 0 a 80 pontos. Será aprovado nesta etapa, o candidato que
obtiver rendimento maior ou igual a 60%;
II - Prova escrita de Língua Inglesa – terá caráter eliminatório e constará de textos técnicos a
serem traduzidos ou interpretados pelos candidatos com utilização de dicionários.O candidato não
receberá nota e sim o resultado de aprovado ou reprovado.
a) O resultado do exame de língua não será computado no cálculo da média final para aprovação
do candidato;
III – Análise do currículum vitae, histórico escolar e dos demais documentos - terá caráter

classificatório e eliminatório, a saber :
a) Desempenho escolar, avaliado pelo histórico escolar - 05(cinco) pontos;
b) Experiência prévia em pesquisa, avaliada pelo curriculum vitae  - 15(quinze) pontos.

Art. 9º – Cada título/documento será pontuado uma única vez, sendo obrigatória a  apresentação
de todos os títulos/documentos aferíveis, inclusive publicações.

Art.10 – A comprovação da experiência profissional será feita da seguinte forma:
a) por meio de carteira profissional de trabalho ou de contrato de trabalho;
b) por meio de declaração atualizada de prestação de serviços, em papel timbrado da empresa
contendo o número de CNPJ, Inscrição Estadual ou Municipal;
c) por meio de declaração atualizada de elaboração, coordenação ou acompanhamento de projetos
e/ou programas, em papel timbrado da instituição, contendo o número de CGC, Inscrição Estadual
ou Municipal.

§ 1º - Os candidatos estrangeiros farão uma prova escrita de Língua Portuguesa.

§ 2º - As provas escritas acontecerão nas seguintes data, horários e local:

DATA
HORÁRIO

DA
PROVA

DURAÇÃO PROVA LOCAL

06/02/2009 8h às 12h 4 horas Conhecimentos
Específicos

Salas da Coordenadoria de
Metalurgia

06/02/2009 14h às 16h 2 horas Língua Inglesa
Salas da Coordenadoria de

Metalurgia

 § 1º - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência de 30 (trinta) minutos
do horário do início da prova, munido do comprovante de inscrição, do documento de
identidade original apresentado por ocasião da inscrição e caneta esferográfica (tinta azul
ou preta).

5. DA CLASSIFICAÇÃO

Art.11 – A nota obtida final corresponde à soma das notas obtidas no exame de conhecimentos
específicos, expressa em um valor de  0 a 80 pontos, e da nota  obtida na análise de
currículo/histórico escolar, expressa em um valor de 0 a 20 pontos. Serão admitidos no
PROPEMM os melhores classificados no processo seletivo, com a nota final mínima de 60%, até
o preenchimento das vagas.

6. DO DESEMPATE

Art.12 - Caso haja empate, o desempate se dará da seguinte forma:
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a) Melhor nota obtida na análise de currículo/histórico escolar;
b) Melhor nota obtida no exame de conhecimentos específicos.
Parágrafo Único – A banca de Seleção reserva-se ao direito de não preencher o total de vagas
oferecido.

7. DO RESULTADO FINAL

A divulgação do resultado do Processo Seletivo será no dia 13/02/2009 e se dará mediante
afixação da planilha com as notas finais na Secretaria do PROPEMM e no endereço eletrônico
www.propemm.cefetes.br. Os candidatos serão ordenados  pela ordem de classificação.

8. DO RECURSO
Art. 13 Caberá recurso contra às decisões advindas da aplicação deste edital, desde que
devidamente fundamentado, no prazo de até 10 (dez) dias após a divulgação do resultado final. Os
candidatos terão acesso, se solicitado por escrito, às suas respectivas provas.

Parágrafo ùnico - Os recursos que atenderem ao disposto no caput deste Artigo serão objeto de
pareceres da Banca de Seleção, que divulgará as decisões em até 48 (quarenta e oito) horas após o
encerramento do respectivo prazo de recurso.

9. DA MATRÍCULA

Art.14 – Terão direito à matrícula os candidatos aprovados e classificados, respeitados os limites
de vagas do curso de Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais. Os candidatos
selecionados deverão se apresentar à Secretaria do PROPEMM até o dia 20/02/2009 de 09:00 às
12:00 horas e de 14:00 às 17:00 horas para o preenchimento da ficha de registro na Secretaria do
Programa. Os candidatos que não se apresentarem serão considerados eliminados e substituídos
de acordo com a lista dos classificados.

Art.15 – As matrículas serão feitas no período de 02 e 03 /03/2009, de 09:00 às 12:00 horas e de
14:00 às 17:00 horas, na Secretaria do PROPEMM.

§ 1º - Para os candidatos que se inscreveram com declaração da IES indicando as datas de
conclusão e colação de grau do curso. A matrícula somente será efetivada se o candidato
apresentar comprovante de conclusão do curso de graduação.

Art.16 – Os candidatos que não efetuarem a matrícula na data prevista serão considerados
desistentes. Neste caso, outros candidatos aprovados no processo seletivo poderão ser chamados,
respeitando a ordem de classificação do curso.

10. BOLSAS DE ESTUDO

Art.17 – O PROPEMM concederá bolsas de estudo  da CAPES, CNPq, FAPES, FACITEC e
FUNCEFETES, aos alunos de Mestrado sem vínculo empregatício, que se dedicarem em tempo
integral ao curso. O número de bolsas disponíveis será divulgado em data posterior à do processo
seletivo. O PROPEMM não se compromete a conceder bolsas de estudos para os alunos admitidos
no Processo Seletivo. A concessão de tais bolsas depende da  disponibilidade e de critérios
estabelecidos por órgãos financiadores governamentais.
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.18 – O resultado do Processo Seletivo terá validade de 30 dias, contados a partir da data de
divulgação do resultado final. Exaurido este período, qualquer decisão relativa ao ingresso no
curso e à distribuição de bolsas ficará a cargo do Colegiado do PROPEMM.

Art.19– Os candidatos que não forem aprovados e classificados nas vagas disponíveis, terão o
prazo de trinta dias, a partir da data de divulgação do resultado final do Processo Seletivo, para
retirar seus documentos de inscrição no local da inscrição.
Parágrafo único – Os documentos não retirados no referido prazo ficarão sujeitos à inutilização.

Art.20– O candidato deverá comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência, munido
do Documento de Identidade com foto o mesmo que fez a inscrição, caneta esferográfica (tinta
preta ou azul), lápis,borracha, régua e  calculadora.

Parágrafo único –Não serão permitidos, durante a realização das provas, a utilização máquinas
calculadoras do tipo HP, de chapéus ou bonés, o porte e utilização, mesmo que desligados, de
aparelhos Celulares ou similares, de Pager, de Beep, de controle remoto, de qualquer outro tipo de
aparelho eletrônico, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de
consulta. Também não será permitido o porte de armas

Art.21 – O candidato que faltar a qualquer uma das etapas do processo de seleção será,
automaticamente, eliminado.

Art. 22 – Normas Complementares e avisos oficiais, quando necessários, serão afixados na
Secretaria PROPEMM do CEFETES–Vitória e divulgados via internet pelo endereço eletrônico
www. Propemm.cefetes.br

 Art. 23 - A inscrição poderá ser feita por procuração, exigindo-se a apresentação do documento
de identidade do procurador para identificação.

Art. 24 -Não serão aceitos quaisquer documentos provenientes de fax, inscrições sem a
documentação completa e inscrição condicional.

Art. 25 – A Coordenadoria de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais é
soberana quanto à aplicação dos critérios de avaliação do Processo Seletivo definidos neste Edital.

Art. 26 - A inscrição do candidato poderá ser indeferida, se constatada alguma irregularidade em
sua documentação.

Art. 27 - O resultado do Processo Seletivo terá validade de 30 dias, contados a partir da data de
divulgação do resultado final. Exaurido este período, qualquer decisão relativa ao ingresso no
curso e à distribuição de bolsas ficará a cargo do Colegiado do PROPEMM.

Art. 28 - O Curso de Mestrado em Engenharia Metalurgica e de Materiais tem previsão de
duração de 12 meses para cursar as disciplinas e 12 meses para a elaboração e defesa da
Dissertação) e será regido pelo Regulamento da Pós-Graduação do Sistema CEFETES.

Art. 29 - Não haverá encargos financeiros para os alunos no que se refere a mensalidades.



Programa de Pós-Graduação  em Engenharia Metalúrgica e de Materiais – PROPEMM
Mestrado Acadêmico

Art. 30 No ato da inscrição, o candidato estará ciente das normas do processo de seleção das
quais tomou ciência antecipadamente.

Art. 31– Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela
coordenação do curso de pós-graduação, pela Gerência de Pesquisa e Pós-graduação e Diretoria
de Pesquisa e Pós-graduação.

Art. 32 - As aulas do curso serão no CEFETES Vitória, no horário de 13:00 às 19:30 horas de
acordo com o calendário em anexo .

Art. 33 – Para o primeiro período de 2009 serão ministradas as seguintes disciplinas:

Disciplina Carga horária PROFESSOR
PMM 04:Ciência e Tecnologia dos
Materiais

45 Dra.Viviane Monteiro Azambuja

PMM 15: Processamento de Materiais
Cerâmicos

45 Dra Mônica Castoldi Borlini

PMM18: Processos de Laminação 45 Dr.Marcelo Lucas Pereira
Machado

PMM 24:Resíduos Sólidos Industriais
45 Dr.Jorge Alberto Soares Tenório

Dr.José Roberto de Oliveira

PMM 26:Termodinâmica Metalúrgica 45 Dr.José Roberto de Oliveira

PMM 27:Transformações de Fase
45 Dr. Adonias Ribeiro Franco

Júnior

12. ÁREAS DE ATUAÇÃO

Art. 34 - O Curso de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica e de Materiais está estruturado
em duas Áreas de Concentração. Para fins do processo de seleção, as Áreas de Concentração estão
reunidas em dois grupos com suas respectivas linhas de pesquisa:

Grupo A :  Propriedades Físicas e Químicas dos Materiais
- Engenharia de superfícies e tribologia;
- Tratamentos térmicos e termoquímicos;
- Materiais cerâmicos;
- Propriedades dos metais laminados.

Grupo B :Tecnologia e Processos de Fabricação
- Resíduos sólidos industriais;
- Processos e etapas de fabricação de aço e ligas não ferrosas;.
- Simulação e modelagem de processos industriais;
- Redução e aglomeração de matérias primas.

Art. 35 - No ato da inscrição o candidato deverá optar por uma área de atuação.
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13. PROGRAMA PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFI COS

1 - Estrutura Atômica
2 - Ligações atômica nos sólidos
3- Estrutura de sólidos cristalinos: estrutura cristalina e materiais cristalinos e não-cristalinos
4 - Defeitos Cristalinos em sólidos: Defeitos pontuais, defeitos lineares, defeitos de superfície
e defeitos volumétricos.
5-Propriedades Mecânicas dos metais: Deformação elástica, deformação plástica,
propriedades de tração e dureza.
6 - Sistema ferro-carbono.
7 - Estruturas e propriedades dos cerâmicos: estrutura cristalina, propriedades mecân
aplicações e processamento.

Bibliografia:
"Ciência e engenharia de materiais: uma introdução" , W. Callister, editora LTC.
" Princípio de ciência dos materiais", L. Van Vlack, Editora: EDGARD BLUCHER.


