
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
FACULDADE DE ENGENHARIA - CAMPUS DE ILHA SOLTEIRA - UNESP 
 
COMUNICADO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES - 1º SEMESTRE/2015 
 
Inscrições para o Processo Seletivo - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 
(PPGEM) - Cursos de Mestrado Acadêmico - MINTER / Universidade de Rio Verde 
 
Estarão abertas, no período de 05/01/2015 a 09/01/2015, as inscrições para preenchimento de vagas 
para o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica nas seguintes Áreas de Conhecimento e 
respectivas linhas de Pesquisa: 
 

CURSO DE MESTRADO: 25 (vinte e cinco) vagas. Ciências Térmicas (Mecânica dos Fluidos e 
Transferência de Calor / Energia e Sistemas Térmicos); Materiais e Processos de Fabricação 
(Caracterização Mecânica dos Materiais / Processos de Fabricação); Mecânica dos Sólidos (Dinâmica 
de Sistemas Mecânicos / Monitoramento e Diagnose de Falhas de Máquinas e Equipamentos / 
Estruturas Inteligentes). 
 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via internet. O candidato deverá ser docente da 
Universidade de Rio Verde ou do Centro Universitário de Mineiros. Para inscrever-se, deverá acessar o 
site do PPGEM (http://www.feis.unesp.br/#!/departamentos/engenharia-mecanica/pos-graduacao2409/pagina-

inicial/), localizando o link correlato ao processo seletivo para aluno regular de Pós-Graduação, e 
preencher a ficha de inscrição, seguindo as instruções do formulário. O deferimento da inscrição está 
condicionado ao encaminhamento pelo correio (Via SEDEX) dos documentos relacionados abaixo ou a 
entrega dos mesmos na Seção Técnica de Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia - Campus de 
Ilha Solteira - UNESP, situada à Av. Brasil Centro, nº 56, Ilha Solteira, São Paulo, CEP - 15385-000, até 
09/01/2015 (no caso de envio dos documentos pelo correio, esta será considerada como data limite da 
postagem), sob pena do indeferimento das inscrições. O pagamento da taxa de inscrição, no valor de 
R$ 53,00 (Cinquenta e três reais), sem direito a devolução, deve ser feito na Seção Técnica de 
Finanças da UNESP - Campus de Ilha Solteira, por meio de Depósito Bancário ou transferências, em 
nome de: UNESP - ILHA SOLTEIRA - FE; CNPJ 48031918/0015-20; Banco do Brasil (Banco 001, 
Agência 6940-X, Conta-corrente 7.538-8). Não será aceito o depósito via envelope. 
A Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira não se responsabiliza pelo não recebimento das inscrições 
dentro do prazo limite, quer seja por motivos de ordem técnica da rede de computadores ou falhas de 
comunicação, que impossibilitem a transferência de dados, quer seja por falha na entrega de 
correspondências. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará a não 
efetivação da inscrição, sendo que somente poderá participar do processo seletivo o candidato cuja 
inscrição seja deferida. 
A seleção de candidatos constará das seguintes etapas: a) Análise Curricular: 15 a 19/01/2015; b) 
Entrevista: 23/01/2015 (local e horário a serão divulgados no site do PPGEM); d) Divulgação do 
resultado: somente através do site do PPGEM (até 28/01/2015). 
Os candidatos não aprovados no processo seletivo deverão retirar seus documentos no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data da divulgação do resultado final, caso contrário os mesmos 
serão inutilizados. 
Informações complementares a respeito do processo seletivo podem ser obtidas na Seção Técnica de 
Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia - Campus de Ilha Solteira - UNESP, pelo telefone (18) 
3743-1077, 3743-1902, e-mail stpg@adm.feis.unesp.br ou diretamente no balcão, de segunda a sexta-
feira, das 10h às 12h horas e das 13h30 às 15h30. 
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Documentação necessária para a inscrição (sem encadernar):  
- Email de confirmação (impresso) contendo o número da inscrição (emitido pelo sistema após a 
inscrição no sistema on line); 
- Diploma de Graduação (cópia autenticada) ou documento equivalente; 
- Cópia do Histórico Escolar da Graduação; 
- Curriculum vitae na Plataforma Lattes (impresso); 
- Declaração ou atestado que comprove que o candidato é docente na Universidade de Rio Verde ou do 
Centro Universitário de Mineiros; 
- Uma foto 3x4 recente; 
- Passaporte (para estrangeiros); 
- Comprovante do pagamento (original) da taxa de inscrição. Não haverá devolução dessa taxa. Não 


