
EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO PARA A LINHA DE PESQUISA DE MANUFATURA 

AVANÇADA E SUSTENTÁVEL, DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA 

DE PRODUÇÃO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS (EESC-USP) – 

MESTRADO – 1° SEMESTRE DE 2019 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção (PPG-EP) da Escola de Engenharia de 

São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo (USP), no uso de suas atribuições legais, torna 

público e estabelece as normas para o processo seletivo para preenchimento de vagas do curso de 

Mestrado na linha de pesquisa “Manufatura Avançada e Sustentabilidade”, do Programa de Pós-

Graduação em Engenharia de Produção (PPG-EP), com ingresso previsto para o primeiro semestre 

letivo de 2019, de acordo com as seguintes especificações: 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. Poderão participar do processo seletivo candidatos graduados ou com previsão de colação de grau 

antes do período de matrícula.  

2. A realização do processo seletivo será coordenada pela CCP-SEP. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições estarão abertas no período de 10/04/2019 a 17/04/2019 e deverão ser realizadas pelo 

interessado ou seu representante legal na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

de Produção (PPG-SEP), situado na Escola de Engenharia de São Carlos – USP, Av. Trabalhador São-

Carlense, 400, 13566-590 - São Carlos – SP, em dias úteis, no horário das 08h30 às 11h30 e das 14h00 

às 16h30, ou pelo correio. No caso de inscrição via correio, os documentos devem ser enviados à 

Secretaria de Pós-Graduação em Engenharia de Produção – Av. Trabalhador São-Carlense, 400, 

13566-590 - São Carlos – SP e será observada a data da postagem. Não serão aceitas inscrições fora 

do período estabelecido. 

Documentos necessários: No ato da inscrição para o processo seletivo os candidatos deverão entregar 

os seguintes documentos: 

1. Formulário de inscrição – PA030 (para Mestrado) - disponível na página do programa na Internet: 

www.prod.eesc.usp.br/pg/ > “Organização” > “Gestão PG” > “Padrões (templates) e formulários”;  

2. Cópia do RG. Não será aceita cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

3. Cópia do CPF; 

4. Currículo Lattes ou, no caso de alunos estrangeiros, Curriculum Vitae; 

5. Histórico escolar da Graduação, ficha do aluno, boletim ou documento equivalente, contendo 

eventuais reprovações e trancamentos, emitido por secretaria de graduação, seção de alunos ou órgão 

oficial equivalente; 



6. Duas (2) cartas de recomendação em formulário próprio – PA077 - disponível na página do 

programa na Internet: www.prod.eesc.usp.br/pg/ > “Organização” > “Gestão PG” > “Padrões 

(templates) e formulários”. Obs.: as cartas poderão ser enviadas por e-mail; 

7. Certificado de proficiência em língua inglesa, e proficiência em língua portuguesa, em caso de 

candidatos estrangeiros (observar os itens deste edital “DA LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS” e 

“DA PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA”); 

8. Proposta de pesquisa elaborada pelo candidato na linha de pesquisa de seu interesse. A proposta 

deve ter no máximo 10 páginas (texto em espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

margens de 2 centímetros) e conter: título, resumo, introdução e justificativa, síntese da bibliografia 

fundamental, objetivos, métodos e forma de análise dos resultados.  

9. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a 

serem transferidos ou depositados no Banco do Brasil, agência 3062-7, conta corrente 168.151-6, 

CNPJ: 63.025.530/0028-24, a crédito de EESC-USP/SEP/Taxa de Seleção. 

 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo possui duas fases:  

Sobre a primeira fase: A primeira fase é eliminatória e será constituída de exame escrito sobre assuntos 

específicos das linhas de pesquisa descritas neste edital. Candidatos com nota igual ou superior a 50% 

(cinquenta por cento) da nota máxima do exame escrito poderão participar da segunda fase do processo seletivo.  

Sobre a segunda fase: A segunda fase é eliminatória e classificatória e será constituída de análise do currículo, 

da quantidade e fator de impacto das publicações dos candidatos, do desempenho na graduação, se o candidato 

já foi bolsista de Iniciação Científica, da proposta de pesquisa e da disponibilidade para realização do Mestrado 

(observar o item deste edital “critérios de avaliação da 2ª fase”). Os candidatos devem comparecer no local e 

na data definidos neste edital para trazer os comprovantes originais de todas as informações constantes no seu 

currículo. Será permitido ao candidato entregar versão atualizada do currículo na segunda fase do processo 

seletivo. Neste dia será realizada uma arguição sobre a proposta de pesquisa. Poderão ser aceitos no programa, 

mediante disponibilidade de orientador e vaga, os candidatos que obtiverem no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) da nota máxima na segunda fase do processo seletivo. 

 

RECURSOS 

Caberá revisão de prova na primeira fase do processo seletivo e recursos contra os resultados da primeira e da 

segunda fase.  

A solicitação de revisão de prova e os recursos contra os resultados das etapas do processo seletivo (primeira 

fase e segunda fase) deverão ser enviados à Coordenação do Programa para o e-mail: 

posgraduacao.producao@eesc.usp.br em até 24 (vinte e quatro) horas após a divulgação de cada resultado. 

 As solicitações serão analisadas em até 3 (três) dias úteis e o resultado será divulgado na página do Programa:  

http://www.prod.eesc.usp.br/pg/. 

 

 



VAGAS DISPONÍVEIS  

As disponibilidades de vagas estão listadas a seguir.  

Linhas de Pesquisa Docentes da linha Total de vagas 

Manufatura Avançada e 
Sustentável: Pesquisa e desenvolve processos 
avançados de manufatura discreta que 
possibilitem a geração de superfícies 
funcionais, a miniaturização de componentes, 
o desenvolvimento e o processamento de 
novos materiais, incluindo ferramentas de 
usinagem, e a fabricação de componentes por 
adição (manufatura aditiva), com foco no 
aumento de produtividade, na redução do 
consumo de energia, insumos e de resíduos, 
buscando-se a sustentabilidade. 

 
 
 
 
 
Reginaldo Teixeira Coelho 
 
 

 
 
 
 
 

02 

 

REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

- Exame escrito: dia 25 de abril de 2019, das 13h30min às 15h30min (horário de Brasília), no 

Departamento de Engenharia de Produção, Escola de Engenharia de São Carlos – USP. 

- Arguição dos candidatos na segunda fase: Será realizada no dia do exame escrito, no 25 de abril 

de 2019, a partir das 16h00min, no Departamento de Engenharia de Produção, Escola de Engenharia 

de São Carlos – USP.  

- Divulgação do resultado final: no dia 30 de abril de 2019, disponível na página do programa na 

Internet: www.prod.eesc.usp.br/pg/.  Não serão fornecidos resultados por telefone. 

 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA PARA A PROVA ESCRITA 

- GROOVER, M.P. “Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes, and systems”, 

2010, 4th Edition, (Chap. 1 - Introduction and overview of manufacturing -pag. 1-24; Chap. 5 - 

Dimensions, surfaces and their measurement- pag. 78-97; Part VI-Material removal processes: pag. 

483-655; Part IX - Special Processing and Assembly Technologies pag. 786-799; Part X - 

Manufacturing Systems: pag. 886-944). 

- MACHADO, A.R.; ABRÃO, A.M.; COELHO, R.T. e da SILVA, M.B. 2015. Teoria da usinagem 

dos materiais. 2ª Edição. São Paulo: Editora Edgard Blücher. 371 p. 

 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

Os candidatos deverão apresentar, no ato da inscrição, certificado de proficiência de inglês, emitido 

até 5 (cinco) anos da data de divulgação deste edital, de um dos exames citados abaixo, com a 

pontuação mínima exigida.  

 



 Cambridge IELTS TOEFL IBT TOEFL ITP TOEIC BULATS 

Mestrado FCE - grade C 4,00 45 410 550 45 

 

PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Os candidatos estrangeiros deverão comprovar, além da proficiência em língua inglesa, proficiência 

na língua portuguesa, mediante certificado de proficiência emitido até 5 (cinco) anos da data de 

divulgação deste edital, de um dos exames citados abaixo, com a pontuação mínima exigida, ou 

certificado equivalente que será avaliado pela Comissão Coordenadora do Programa, podendo ser 

aceito ou não. 

Exame Pontuação 

Centro de Interdepartamental de Línguas – FFLCH-USP 7,00 

Celpe-Bras Avançado  

 

As datas e demais informações sobre os exames de proficiência em língua portuguesa citados acima 

poderão ser obtidas através das páginas da Internet: http://clinguas.fflch.usp.br/node/2141 e 

http://portal.inep.gov.br/celpebras. 

 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA 2ª FASE 

1. Exame Escrito - (máximo 35 pontos):  

A quantidade de questões pode variar por linha de pesquisa. A nota final do exame será normalizada 

pelo máximo de 35 pontos.  

2. Análise do Currículo (máximo 30 pontos): 

2.1. Experiência profissional na área (máximo 5 pontos): 

- 1 ponto por ano trabalhado, limitado a 5 pontos. 

2.2. Publicações (máximo 15 pontos): 

- Publicação com JCR (10 pontos); Scopus ou Scielo (7 pontos); Qualis B3 (3 pontos); outros (2 

pontos, limitado a dois artigos no total). 

- Publicação em congresso internacional (3 pontos, limitados a dois artigos); publicação em congresso 

nacional (1 ponto, limitado a dois artigos); publicação em simpósio de Iniciação Científica (0,50 ponto, 

limitado a um resumo). 

- Publicação em livro técnico completo (4 pontos); coletânea (3 pontos); capítulo (2 pontos, limitados 

a um capítulo). 

2.3. Iniciação Científica ou intercâmbio com bolsa (máximo 5 pontos): 

- Bolsa de agência de fomento FAPs (5 pontos); Bolsa de agência de fomento CNPq, PIBIQ, 

Santander, e equivalente (3 pontos); Bolsa de intercâmbio (2 pontos) 



2.4. Média Curricular da Graduação (máximo 5 pontos):  

- Média 20% (vinte por cento) acima da nota mínima de aprovação (5 pontos). 

3. Proposta de Pesquisa (máximo 30 pontos): 

3.1. Clareza no texto e sem erros de português (máximo 3 pontos). 

3.2. Proposta bem estruturada com objetivos e justificativas coerentes (máximo 20 pontos). 

3.3. Relacionada com a linha de pesquisa e revisão bibliográfica inicial com referências coerentes 

(máximo 7 pontos). 

4. Disponibilidade (máximo 5 pontos): 

-Disponibilidade para o curso: 5 dias por semana (5 pontos); 3 a 4 dias por semana (2 pontos); Inferior 

a 3 dias por semana (0 ponto). 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA  

As matrículas, para os aprovados no processo seletivo, serão efetivadas nos dias 02 e 03 de maio de 

2019. Os candidatos aprovados deverão comparecer à secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção para a realização da matrícula, das 8h30min às 11h30min e das 14h00 às 

16h30min, em período a ser divulgado, com os seguintes documentos: 

1. Cópia do RG;  

2. Cópia do CPF;  

3. Cópia do título de eleitor; 

4. Cópia do documento militar;  

5. Cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

6.Cópia do certificado de proficiência em língua inglesa; 

7. Cópia do histórico escolar da Graduação; 

8. Cópia do diploma da Graduação (frente e verso) ou atestado de conclusão - constando data de 

colação de grau, emitido pela IES; 

9. Formulário de matrícula (PA103); 

10. Formulário de inscrição para bolsa (PA068)* - entregar apenas se houver interesse em candidatar-

se à bolsa no Programa. 

11. Além de entregar os documentos citados acima, os candidatos deverão preencher o formulário 

online de cadastro de usuário de laboratórios da Engenharia de Produção, disponível na página do 

Programa na Internet: www.prod.eesc.usp.br/pg/ > “Ingresso” > “Criar conta para uso de 

Computadores”.  

                                                           
 formulários disponíveis na página do Programa na Internet: www.prod.eesc.usp.br/pg/ > “Organização” > “Gestão PG” > “Padrões 

(templates) e formulários”. 

 



Os candidatos estrangeiros deverão apresentar, no ato da matrícula, os documentos 5 a 10* (citados 

acima) e, ainda, os seguintes documentos:  

- Cópia do passaporte; 

- RNM - Carteira de Registro Nacional Migratória. Em caráter excepcional, o aluno estrangeiro poderá 

apresentar o passaporte com visto de estudante, acompanhado do agendamento do registro/emissão de 

carteira de registro nacional migratória (RNM). Após o comparecimento a Polícia Federal, na data 

marcada, o aluno deverá apresentar na secretaria, o protocolo/documento emitido pela Polícia Federal, 

com o número do RNM, no prazo máximo de 15 dias para regularizar seu cadastro no sistema; 

- Cópia do certificado de proficiência em língua portuguesa - dispensável para os candidatos 

estrangeiros nativos de países cujo idioma oficial é o português. 

Tais candidatos também deverão preencher o formulário online de cadastro de usuário de laboratórios 

da Engenharia de Produção, disponível na página do Programa na Internet: www.prod.eesc.usp.br/pg/ 

> “Ingresso” > “Criar conta para uso de Computadores”.  

Atenção: As cópias devem ser acompanhadas dos respectivos documentos originais para conferência. 

 

DISPOSIÇÃO FINAL 

Durante o exame escrito, os candidatos poderão fazer uso de calculadora simples, sem recurso para 

edição e leitura de textos, arquivos PDF e/ou imagens. Não será permitido o uso de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico de comunicação (agendas eletrônicas, telefones celulares, pagers, laptop e 

outros equipamentos similares) durante a prova. Também não será permitida consulta a qualquer tipo 

de texto impresso ou a anotações pessoais.  

 


