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 EDITAL PPGEP/UFRGS 002/2011 

 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO torna público que receberá 

as inscrições dos candidatos ao processo seletivo para o nível de Mestrado Profissionalizante (ingresso 

2012), no período de 01 de novembro a 15 de novembro de 2011. São aceitos candidatos em dedicação 

de tempo parcial, com disponibilidade para cursar a totalidade das disciplinas no primeiro ano de curso, 

em regime diurno.  

 

MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 

Das vagas 

As vagas para o ano de 2012 serão distribuídas entre os professores orientadores nas áreas de 

concentração em Sistemas de Produção e Sistemas da Qualidade, sendo oferecidas até 30 vagas. A 

ocupação da totalidade das vagas está condicionada à oferta qualificada de candidatos. O Mestrado 

Profissional não oferece bolsas de estudo. 

Inscrições 

A inscrição para seleção do Mestrado Profissionalizante em Engenharia de Produção (EP) é feita através 

do preenchimento de uma ficha de inscrição/currículo padronizado (seguindo instruções contidas na 

ficha), disponível para preenchimento online na Home Page do PPGEP (www.producao.ufrgs.br). São 

aceitas inscrições pela Home Page do Programa ou por entrega da documentação na secretaria do 

Programa, do dia 01 de novembro ao dia 15 de novembro de 2011. A documentação encaminhada pelo 

candidato ( cópia do RG, CPF, comprovante de residência e diploma de graduação ou atestado de 

conclusão de curso, fornecida pela IES de origem) para consolidar sua candidatura ao Mestrado não será 

devolvida ao final do processo seletivo. A taxa de inscrição do Mestrado Profissionalizante é de R$ 700,00 

(setecentos reais), a ser depositada no Banco do Brasil – conta única UFRGS (conforme modelo no 

formulário de Inscrição). 

Processo Seletivo 

O processo seletivo será realizado por uma comissão do Programa composta para essa finalidade, com 

pelo menos dois docentes credenciados junto ao Programa. O processo seletivo para ingresso no 

mestrado Profissionalizante independe da área de concentração. Este processo é dividido em duas 

etapas. O desempenho do candidato é avaliado por uma prova de admissão (60% da nota final do 

processo) e entrevista individual (40% da nota), conforme Tabela 1. 

http://www.producao.ufrgs.br/selecao/selecaoMADOficha2012.asp
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O resultado das duas etapas da seleção será informado ao candidato, através da Home Page do 

programa.  

Tabela 1 – Etapas e respectivos pesos do processo seletivo para o Mestrado Profissionalizante 

Etapa Parte Seção Composição da seção 
Quantidade 

 de 
 questões 

Peso 
na nota 

final 

1
a
 etapa - 

Prova de 
admissão 
(60% da 

nota final) 

Objetiva 

(40%) 

Analítica Raciocínio lógico e analítico 15 15% 

Quantitativa 

(i) Comparações de grandezas 
 

(ii) Soluções de problemas 

(iii) Análise de gráficos 

15 15% 

Verbal 
Leitura e compreensão de 

 textos em inglês 
10 10% 

Redação 

(20%) 

Redação de texto sobre tema apresentando ao candidato no momento 
da prova 

20% 

2
a
 etapa - 

Entrevista 
individual 
(40% da 

nota final) 

Análise curricular 20% 

Adequação e motivação 20% 

 

 1ª etapa – Prova de admissão para o Mestrado Profissionalizante (Peso: 60%)  

A prova de admissão do Mestrado Profissionalizante é dividida em duas partes. A primeira parte, de 

caráter objetivo, representa 40% da nota final, sendo composta por 40 questões de múltipla escolha e 

dividida em três seções: analítica, quantitativa e verbal. A primeira seção avalia a habilidade do candidato 

no entendimento, análise e conclusão sobre argumentações lógicas. A segunda seção testa as 

habilidades do candidato nos princípios básicos de álgebra e matemática. A terceira seção avalia a 

habilidade de leitura e compreensão de textos na língua inglesa. A segunda parte, representando 20% da 

nota final, é de redação versando sobre um tema apresentado ao candidato no momento da prova. A 

Tabela 1 apresenta a descrição das seções da prova, o número de questões e pontuação 

correspondente. Somente candidatos com aproveitamento mínimo de 25% (nota mínima igual ou superior 

a 1, em um escala de 0 a 4) na parte objetiva terão sua prova de redação corrigida. Os 36 melhores 

candidatos da 1
a
 etapa (se houver) serão chamados para a 2

a
 etapa, de entrevista individual. 

 2ª etapa – Entrevista individual (Peso: 40%) 
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A entrevista individual é composta pela análise curricular e adequação e motivação do candidato. Os 

seguintes critérios são avaliados na análise curricular, compondo 20% da nota: (i) conceitos no curso de 

graduação, (ii) a entidade na qual foi realizado e sua afinidade com a área, (iii) se possui ou não curso de 

especialização com créditos afins à área, (iv) número e qualidade das publicações, conforme 

Qualis/CAPES, e (v) tempo de experiência profissional e afinidade com a área. Os seguintes critérios são 

avaliados relativamente à adequação e motivação do candidato, compondo 20% da nota: (i) facilidade de 

comunicação e postura, (ii) interesse e motivação, (iii) adequação ao curso pretendido, e (iv) 

disponibilidade de horas semanais para desenvolvimento de trabalho acadêmico.  

Calendário da seleção para o Mestrado Profissionalizante 

Tabela 2 – Datas importantes do processo seletivo para o Mestrado Profissionalizante 

ETAPA DIA HORA / LOCAL 

 Inscrições 
01/11/11 a  
15/11/11 

8:30h - 12:00h 
14:00h - 18:00h na secretaria ou pela 

Home Page do Programa 

Prova de admissão 02/12/11 18:00h - 21:00h 

Divulgação da lista de candidatos 
selecionados para entrevista 

09/12/11 Home Page do programa 

Prazo para recurso 12/12/11 Por email ppgep@producao.ufrgs.br  

 Entrevista 
 13/12/11 a 
 14/12/11 

 Manhã e tarde (horários serão 
divulgados na Home Page do 

programa) 

Divulgação dos resultados 16/12/11  Home page do programa  

Prazo para recurso 19/12/11 Por email ppgep@producao.ufrgs.br 

Divulgação dos resultados finais 21/12/11  Home page do programa  

 
OUTROS TÓPICOS 

Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Pós-Graduação do PPGEP. 

Demais informações encontram-se no Manual do Candidato na Home Page do Programa. 

 

 

 

Carla S. ten Caten 
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