UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRÍTO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

EDITAL PPGEE N° 4 DE 31 DE MARÇO DE 2021
PROCESSO SELETIVO PARA MESTRADO - ALUNO(A) ESPECIAL
CURSO: MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 3, DE 22/03/2021
Pelo presente edital, a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
(PPGEE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) RETIFICA o Edital n° 3, DE
22/03/2021, referente a alunos na categoria especial, para ingresso em junho/2021.
1 – O presente Edital, considerando os efeitos da pandemia nos diversos calendários acadêmicos,
modifica o Edital PPGEE No 3, de 22 de março de 2021, nos seguintes itens:
..................................................
1.2 São duas modalidades de alunos especiais, mutuamente exclusivas, aos quais os candidatos devem se
enquadrar em apenas uma (1) delas:
I) aluno(a) especial já formado(a) em até 30/04/2021;
I) aluno especial já formado ou com curso de graduação finalizado até 04 de junho de 2021, com colação de
grau programada até 31/08/2021.
§ 1o – O aluno especial desta modalidade que, no ato da matrícula, ainda não houver colado grau, necessita
apresentar declaração do colegiado de graduação respectivo de que finalizou o curso, e aguarda a colação de
grau.
§ 2o – O aluno que se enquadra no § 1o, ao colar grau, o aluno pode solicitar que seja matriculado como aluno
regular no período 2021/2, concorrendo ou não a bolsa. Caso queira bolsa, será classificado ao final da fila.
§ 3o – O aluno especial que se enquadra no § 1o, que não comprovar, até o dia 03 de setembro de 2021, que
colou grau até 31/08/2021 será desligado do programa, podendo concorrer em seleções futuras.
II) aluno(a) especial graduando(a) na condição de finalista no semestre 2020/2 2021/1, cursando, portanto, o
último semestre do curso em 2020/2 2021/1, conforme o art. 29 do Regimento Geral da Pós-Graduação da
UFES.
.............
2.2 São ofertadas três (3) vagas para a modalidade aluno(a) especial graduando em 2020/2 2021/1, uma em
cada linha: PES, RCA e TTI.
.....................................
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3.1 Os alunos especiais são aqueles que, por manterem vínculo empregatício ou outro tipo de atuação
profissional, ou com colação de grau até 31/08/2021, ou que ainda estão em final de curso de graduação,
aluno(a) finalista em 2020/2 2021/1, não podem se dedicar aos seus estudos em tempo adequado para
obtenção do título de Mestre(a). Dessa forma, optam por cursar componentes curriculares do curso
(disciplinas ou atividades), sem compromisso com a pesquisa para Dissertação de Mestrado.
.....................................
3.3 No Anexo I o(a) candidato(a) deverá especificar seu enquadramento, a saber: aluno(a) especial já
graduado(a) em 30/04/2021 com colação de grau ocorrida ou a ocorrer até 31/08/2021, ou aluno(a) especial
graduando(a) e finalista no semestre 2021/1.
.....................................
5.3 São documentos necessários para inscrição no Processo Seletivo – Mestrado em Engenharia Elétrica –
PPGEE/Ufes:
a) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido e assinado pelo(a) candidato(a), informando seus
dados pessoais, a Linha de Pesquisa desejada e o tipo de enquadramento – aluno(a) especial graduado(a) com
colação de grau ocorrida ou a ocorrer até 31/08/2021 ou graduando(a) finalista em 2020/2 2021/1, de acordo
com o Anexo I deste edital (obrigatório).
b) Documento Oficial da Instituição ou diploma de graduação ou declaração de aluno(a) finalista, dependendo
do tipo de enquadramento de aluno(a) especial, conforme definido no item 1.2 (obrigatório).
b.1) Cópia do diploma de Graduação para enquadramento como aluno(a) especial formado(a), ou declaração
da instituição atestando que o(a) candidato(a) já se graduou ou irá se graduar até 30/04/2021 já está com
colação de grau ocorrida ou a ocorrer até 31/08/2021.
b.2) Declaração de aluno(a) graduando(a) finalista 2020/2 2021/1 para enquadramento como aluno(a) especial
graduando(a) finalista em 2020/2 2021/1;
................................................

ANEXO I
Marque o seu enquadramento como aluno(a) especial*:
( ) Aluno(a) especial já graduado(a) em até 30/04/2021 com colação de grau ocorrida ou a ocorrer até
31/08/2021;
( ) Aluno(a) especial graduando(a) - ainda cursando graduação na condição de finalista em 2020/2
2021/1 (cursando último semestre do curso em 2021/1).
................................................
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LISTA DE DOCUMENTOS
Documentos obrigatórios – o(a) candidato(a) envia
( ) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido, assinado pelo(a) candidato(a), informando a
linha de pesquisa desejada e o tipo de enquadramento – aluno(a) especial graduado(a) com colação de
grau ocorrida ou a ocorrer até 31/08/2021 ou graduando(a) finalista em 2020/2 2021/1, de acordo com
o Anexo I deste edital;
( ) Documento Oficial da Instituição, (ou o diploma de graduação ou uma declaração de aluno(a)
finalista, dependendo do tipo de enquadramento de aluno(a) especial):
b.1) Cópia do diploma de Graduação para enquadramento como aluno(a) especial formado, ou
declaração da instituição atestando que o(a) candidato(a) já se graduou ou irá se graduar até
30/04/2021, ou já está com colação de grau ocorrida ou a ocorrer até 31/08/2021, ou:
b.2) Declaração de aluno(a) graduando(a) finalista em 2020/2 2021/1 para enquadramento como
aluno(a) especial graduando(a) graduando em 2020/2 2021/1;
Vitória, 31 de março de 2021
Contato com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PPGEE)
E-mail: ppgee.ufes@gmail.com
Endereço eletrônico: www.engenhariaeletrica.ufes.br
DOMINGOS SÁVIO LYRIO SIMONETTI
Coordenador Geral
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica/Ufes
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ANEXO I
(retificado)
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO: PROCESSO SELETIVO 2021
MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – ALUNO(A) ESPECIAL
Informações Pessoais do(a) candidato(a)
Nome:
Endereço para contato:
Cidade:

UF:

Tel/Cel:

CEP:

-

E-mail:

E-mail (alternativo):

Marque o seu enquadramento como aluno(a) especial*:
( ) Aluno(a) especial com colação de grau ocorrida ou a ocorrer até 31/08/2021;
( ) Aluno(a) especial graduando(a) - ainda cursando graduação na condição de finalista em 2021/1
(cursando último semestre do curso em 2021/1).
*Atenção: Escolha obrigatoriamente uma (1) opção uma vez que qualquer outra situação
desclassifica a candidatura.
Escolha abaixo a Linha de Pesquisa desejada (escolher obrigatoriamente uma única opção)**:
( ) Processamento de Energia e Sistemas Elétricos (PES)
( ) Robótica, Controle e Automação (RCA)
( ) Telecomunicações e Tecnologia da Informação (TTI)
**Atenção: a não seleção de uma (1) Linha de Pesquisa ou a escolha de mais de uma Linha de
Pesquisa implicará na desclassificação da candidatura.
Declaro ciência que:
1) Como candidato(a) ao Mestrado PPGEE/Ufes, devo acrescentar a este requerimento de inscrição
histórico escolar final de graduação (ou parcial de graduação, se ainda não concluída a graduação),
Currículo Lattes e uma cópia do diploma de graduação (ou declaração da instituição de ensino se ainda
não colado grau);
2) Como candidato(a) ao Mestrado, devo solicitar a dois de meus professores que preencham as cartas de
recomendação (Anexo II). As cartas serão juntadas, pelo PPGEE, a este requerimento e aos demais
documentos apresentados, constituindo o dossiê do(a) candidato(a);
3) As cartas de recomendação devem ser enviadas exclusivamente para o e-mail pgee.ufes@gmail.com
até a data limite de 08/05/2021 com o assunto “Carta de Recomendação - PS Mestrado Extraordinário
- Nome Candidato(a)”, em que “Nome Candidato(a)” deve ser informado o nome do(a) candidato(a).
Não serão aceitas outras formas de envio e/ou envios após a data limite.
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4) Estou ciente de que toda documentação deve ser enviada exclusivamente para o e-mail
ppgee.ufes@gmail.com com o assunto “Inscrição PS Mestrado 2021 – Nome Candidato(a)”, em que
“Nome Candidato(a)” deve ser informado o nome do(a) candidato(a). Não serão aceitas outras formas
de envio e/ou envios após a data limite de inscrição.
Declaro ainda que, ao realizar esta inscrição, submeto-me aos termos deste edital de Seleção e também ao
Regulamento Específico do PPGEE, e a quaisquer de suas atualizações futuras, em consonância com o que
determina o Documento de Área Engenharias IV da CAPES, às Resoluções anexas e às normas gerais de PósGraduação da UFES, disponíveis em: www.ele.ufes.br/posgraduacao, no item “Instruções para alunos”.

Local (Cidade)

,
dia

de
mês

de 2021
ano

Assinatura do(a)
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EDITAL PPGEE – UFES N° 3/2019
MESTRADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA – ALUNO(A) ESPECIAL

LISTA DE DOCUMENTOS
(retificado)
Use esse formulário para conferir se a documentação (para cômputo de pontuação e documentação
obrigatória) exigida neste edital foi anexada em sua completude. O Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica (PPGEE) não realiza conferência de documentação, sendo essa tarefa de total
responsabilidade do(a) candidato(a). A ausência de documentação obrigatória implica na
desclassificação do(a) candidato(a).
Documentos obrigatórios – o(a) candidato(a) envia
( ) Requerimento de Inscrição devidamente preenchido, assinado pelo(a) candidato(a), informando a
linha de pesquisa desejada e o tipo de enquadramento – aluno(a) especial com colação de grau
ocorrida ou a ocorrer até 31/08/2021 ou graduando(a) finalista em 2021/1, de acordo com o Anexo I
deste edital;
( ) Documento Oficial da Instituição, (ou o diploma de graduação, ou uma declaração de aluno(a)
finalista, dependendo do tipo de enquadramento de aluno(a) especial):
b.1)
Cópia do diploma de Graduação para enquadramento como aluno(a) especial formado,
ou declaração da instituição atestando que o(a) candidato(a) ou já está com colação de grau
ocorrida, ou a ocorrer até 31/08/2021, ou:
b.2)
Declaração de aluno(a) graduando(a) finalista em 2021/1 para enquadramento como
aluno(a) especial graduando(a) graduando em 2021/1;
( ) Cópia do histórico escolar de Graduação para ambos os enquadramentos, entretanto, para aqueles
que se enquadrarem como aluno(a) especial já graduado, no ato da matrícula, será exigido o histórico
escolar final;
( ) Currículo Lattes cadastrado na Plataforma LATTES – CNPq, explicitando a atuação acadêmica
do(a) candidato(a);
( ) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) para candidatos brasileiros;
( ) Cópia de documento oficial de identificação válido (com foto). Em caso de candidatos
estrangeiros, será aceito exclusivamente o passaporte como documento de identificação.
Documentos Comprobatórios para análise de submissão – o(a) candidato(a) envia
( ) Documento(s) comprobatório(s) de realização de iniciação científica, de conhecimento em língua
inglesa e de publicações de artigos, conforme estabelecido no item 4 deste edital
Cartas de Recomendação para análise de submissão – o(a) recomendante envia
( ) Duas cartas de recomendação, enviadas exclusivamente pelos recomendantes para o e-mail
ppgee.ufes@gmail.com.
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