
EDITAL ESPECÍFICO 27.29/2020 – MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

1. MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (CÓDIGO 1059)

1.1. Área de Concentração: GERÊNCIA DE PRODUÇÃO – 20 (vinte) vagas

1.2. Linhas de pesquisa e vagas
1.2.1. LP 1: Métodos Quantitativos para a Tomada de Decisão  – 08 (oito) vagas

Professor Orientador Número de vagas
ADRIANO MENDONÇA SOUZA duas
FABIO MARIANO BAYER uma
FELIPE MARTINS MÜLLER duas
OLINTO CÉSAR BASSI DE ARAÚJO duas
VINICIUS JACQUES GARCIA uma

1.2.2. LP 2: Inteligência Organizacional  – 05 (cinco) vagas
Professor Orientador Número de vagas

JULIO CEZAR MAIRESSE SILUK duas
LEANDRO MICHELS uma
LUCAS VEIGA AVILA uma
TIAGO BANDEIRA MARCHESAN uma

1.2.3. LP 3: Gestão Integrada e de Energia – 02 (duas) vagas
Professor Orientador Número de vagas
LEANDRO CANTORSKI DA ROSA duas

1.2.4. LP 4: Mobilidade Sustentável – 05 (cinco) vagas
Professor Orientador Número de vagas

ALVARO LUIZ NEUENFELDT JÚNIOR uma
MACKLINI DALLA NORA duas
MARIO EDUARDO SANTOS MARTINS duas

1.3. Candidatos: diplomados em curso superior.

1.4. A documentação obrigatória (item 2 do Edital Extraordinário Geral 27/2020) e necessária à 
avaliação do(a) candidato(a) (item 1.5) deve ser enviada no momento da inscrição online na 
aba “Informações Adicionais”.

1.4.1. Observação: na aba “Informações Adicionais” o candidato deve enviar a documentação 
obrigatória  (item  2  do  Edital  Extraordinário  Geral  027/2020)  e  a  documentação 
comprobatória dos itens 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 (enviar apenas os documentos mencionados na 
planilha de avaliação) e 1.5.4 deste edital específico.

1.5. Documentação  específica para a avaliação do candidato (a ausência de qualquer destes 
documentos na forma especificada abaixo acarretará na eliminação do candidato). 
1.5.1. Cópia do histórico escolar da Graduação;
1.5.2. Curriculum Vitae no modelo Lattes do CNPq com registro atualizado na Plataforma Lattes;
1.5.3. Planilha de Avaliação do Currículo para Seleção, disponibilizada no link de acesso https://

www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/wp-content/uploads/sites/
551/2019/09/Planilha_de_avaliac%CC%A7a%CC%83o_do_curri%CC
%81culo_Mestrado_6_set_19.docx. A planilha deverá ser preenchida, com assinatura do(a) 
candidato(a)  em todas as  páginas e acompanhada de documentação comprobatória  na 
ordem  da  planilha  e  identificada  (cada  componente  da  documentação)  conforme  a 
numeração  indicada  na  planilha.  O  Qualis  de  referência  para  a  produção 
intelectual/científica  corresponde:  publicações  na  área  nos  últimos  3  anos,  conforme 
Relatório  Qualis  Periódicos  Engenharias  III,  disponível  no  link 
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https://ufsmpublica.ufsm.br/docente/15712
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/wp-content/uploads/sites/551/2019/09/Planilha_de_avaliac%CC%A7a%CC%83o_do_curri%CC%81culo_Mestrado_6_set_19.docx
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/wp-content/uploads/sites/551/2019/09/Planilha_de_avaliac%CC%A7a%CC%83o_do_curri%CC%81culo_Mestrado_6_set_19.docx
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/wp-content/uploads/sites/551/2019/09/Planilha_de_avaliac%CC%A7a%CC%83o_do_curri%CC%81culo_Mestrado_6_set_19.docx
https://ufsmpublica.ufsm.br/docente/14915
https://ufsmpublica.ufsm.br/docente/18470
https://ufsmpublica.ufsm.br/docente/19391
https://ufsmpublica.ufsm.br/docente/14499
https://ufsmpublica.ufsm.br/docente/15792
https://ufsmpublica.ufsm.br/docente/13025


http://www.capes.gov.br/images/Relatorio_qualis_periodicos_referencia_2019/
Relatorio_qualis_eng3.pdf.

1.5.4. Cópia  do  anteprojeto  de  pesquisa,  em  formato  pdf,  conforme  modelo  sugerido  do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, disponível no link de acesso 
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/wp-content/uploads/sites/
551/2019/04/Modelo_de_Anteprojeto_de_Pesquisa-1.doc.

1.6. 1.6.  Informações  adicionais  poderão  ser  obtidas  na  página  do  Programa 
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/processo-seletivo-de-aluno-regular-
para-mestrado ou e-mail ppgep@ufsm.br.

1.7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CANDIDATOS
1.7.1. Avaliação do PRÉ-PROJETO DE PESQUISA: peso seis (6,0)
1.7.2. Avaliação da PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO – MESTRADO, peso quatro 

(4,0).
1.7.3. Divulgação do resultado destas avaliações ocorrerá dia 3 de setembro no site do PPG 

https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep.

1.8. Dos pedidos de reconsideração e recurso:
1.8.1. Os  pedidos  de  reconsideração  ao  resultado  deverão  ser  enviados  ao  e-mail 

ppgep@ufsm.br,  até as 14h do dia 4 de setembro,  através do requerimento preenchido 
https://www.ufsm.br/cursos/pos-graduacao/santa-maria/ppgep/wp-content/uploads/sites/
551/2018/11/Modelo_de_requerimento.doc. 

1.8.2. Os  recursos  ao  resultado  final  divulgado  pela  PRPGP,  conforme  instruções  do  Edital 
Extraordinário Geral 027/2020, deverão ser enviados ao e-mail ppgep@ufsm.br, através de 
documento com a solicitação do candidato.

Julio Cezar Mairesse Siluk Paulo Renato Schneider
Coordenador Pró-Reitor
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