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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO  

 MESTRADO ACADÊMICO EM ENGENHARIA MECÂNICA 

 

INSTRUÇÕES GERAIS PARA O PROCESSO SELETIVO – TURMA 4/2018 

 

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade de 
Taubaté, no uso de suas atribuições, faz saber sobre o processo de inscrições e o processo seletivo 
para a Turma 2018 do Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica, com ingresso em março de 
2018 e defesa de dissertação estimada até março de 2020. 

 

I – DA CARACTERIZAÇÃO 

O Programa de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica é recomendado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do Ministério da 
Educação, e atualmente possui nota 3 (entre 1 e 5). O curso tem como missão: 

 I) Formar mestres qualificados para desenvolver atividades acadêmicas e técnico-científicas 
que atendam as demandas de pesquisa e inovação tecnológica. 

II) Transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas com vistas ao 
desenvolvimento científico local, regional e nacional. 

III) Promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes de 
naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas 
por meio da solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados. 

IV) Contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em empresas, 
organizações públicas e privadas. 

V) Estreitar o relacionamento entre os docentes, discentes e pesquisadores da Universidade 
de Taubaté e instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, e indústrias, em 
consonância com a política de ciência e tecnologia brasileira e o Plano Nacional de Pós-graduação 
estabelecido pela CAPES para o período 2011-2020. 
 
Objetivos 
Orientar e qualificar os profissionais para promover o desenvolvimento da inovação e da pesquisa 
acadêmica e tecnológica.  
 
Atuação 
Os profissionais formados pelo programa podem atuar como docentes e pesquisadores, e contribuir 
com processos de produção e estudos tecnológicos, e futuramente continuar seus estudos em nível 
de doutorado. Também podem atuar em empresas ou organizações públicas. 

 

II – DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições ocorrerão de 29 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018. São necessários dois 
procedimentos: 

• Pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 200,00, por meio de boleto bancário gerado 
pelo site www.epts.com.br; 
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• Entrega na Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, localizada 
no Departamento Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté, na Rua Daniel Danelli 
s/n, Jardim Morumbi, Taubaté – SP, CEP 12060-440, dos documentos abaixo relacionados: 

1) Formulário de inscrição disponível no site www.unitau.br ou em www.epts.com.br (imprimir o 
formulário após preenchimento) 
2) Uma foto 3x4 
3) Uma cópia autenticada do diploma do Curso de Graduação (ou apresentar o original) 
4) Uma cópia do Histórico Escolar do Curso de Graduação 
5) Uma cópia da cédula de identidade e do CPF 
6) Uma cópia do título de eleitor e prova de cumprimento de obrigações eleitorais 
7) Prova de quitação com o serviço militar (para os homens) 
8) Uma cópia de pagamento da taxa de inscrição 
9) Uma cópia impressa do Currículo Lattes atualizado (gerado na Plataforma Lattes 
http://www.cnpq.br). Deverão ser anexados comprovantes da produção intelectual listada no 
currículo. 
10) Duas cartas de recomendação (ver modelo e instruções aqui): 
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_1/Carta_de_recomendao_1460125447.doc . 
11) Memorial do candidato (ver modelo e instruções aqui): 
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_1/memorial_do_candidato_2016_1460125720.doc . 
Caso deseje, o candidato poderá entrar em contato diretamente com os pesquisadores do 
programa, via email (relação no Anexo 1), para obter maiores esclarecimentos sobre as áreas de 
concentração e as linhas de pesquisa do programa, ou com o Coordenador do Mestrado Acadêmico 
em Engenharia Mecânica, Prof. Álvaro Manoel de Souza Soares - alvaro@unitau.br. 
Obs.: Os documentos podem ser enviados pelos Correios, sendo o prazo máximo para seu 
recebimento pela secretaria até as 18h do dia 16 de fevereiro de 2018. 

 

III – DO CRONOGRAMA E DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

 
Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para o curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica, 
não sendo obrigatório o preenchimento de todas as vagas. O Processo Seletivo constará de: 

 
• Análise do Currículo Lattes; 
• Análise das cartas de recomendação; 
• Análise do Memorial do Candidato. 
 
O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de fevereiro de 2018, no site 
www.unitau.br. As matrículas serão realizadas no período de 21 a 28 de fevereiro de 2018, e o início 
das atividades acadêmicas do Mestrado em 3 de março de 2018. Não haverá revisão dos resultados 
oficiais das fases do Processo Seletivo. Ao se inscrever o candidato aceita as condições e normas 
estabelecidas neste Processo Seletivo. 

 

IV – DO INVESTIMENTO 

• Taxa de inscrição para o processo seletivo: R$200,00. O pagamento da taxa para inscrição 
deve ser feito por meio de boleto bancário gerado no ato da inscrição. 

• Valor do investimento no curso: 25 parcelas de R$ 995,00 (a primeira no ato da matrícula) 

 

V – BOLSA DE ESTUDO 

http://www.cnpq.br/
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_1/Carta_de_recomendao_1460125447.doc
http://www.unitau.br/files/arquivos/category_1/memorial_do_candidato_2016_1460125720.doc
mailto:alvaro@unitau.br
http://www.unitau.br/
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A Universidade de Taubaté poderá conceder Bolsas de Estudo, na modalidade Pesquisa Interna, 

conforme Deliberação CONSAD 017/2016, as quais vigorarão no ano de sua concessão, 

abrangendo de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses, para os Pós-graduandos dos cursos 

anuais/semestrais/modulo/disciplinas, podendo ser solicitadas ao longo do ano letivo de 2018, 

conforme procedimentos dispostos em regulamento próprio. 

1.1 Poderão candidatar-se à Bolsa Pesquisa Interna os alunos regularmente matriculados no curso 

de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica da Unitau, desde que atendam aos critérios 

estabelecidos pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, item1.2. 

1.2 Para o curso de Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica o interessado deverá apresentar 

um Projeto de Pesquisa e Inovação para concorrer a uma bolsa pesquisa. A Comissão Geral de 

Bolsa avaliará os pedidos e decidirá pela melhor proposta, conforme critérios estabelecidos pela 

Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (PRPPG). A PRPPG autorizará a concessão, que deverá, 

obrigatoriamente, começar no primeiro dia e encerrar em até 24 (vinte e quatro) meses. 

2 O valor da Bolsa Pesquisa será de até 80% (Oitenta por cento) da parcela mensal da 

anuidade/semestralidade/módulo/disciplina da série do curso em que o aluno estiver matriculado, 

observando-se os limites financeiros da planilha do curso. 

2.1 A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação renovará a bolsa apenas dos alunos que cumprirem 

os itens dispostos abaixo: 

2.1.1 Participar de todas as atividades de pesquisa promovidas pela UNITAU;  

2.1.2 Participar e/ou publicar em congressos nacionais e internacionais; 

2.1.3 Publicar, no mínimo, um artigo de estrato B2, após 12 meses de bolsa; 

2.2 Os acadêmicos que não obtiverem a renovação do benefício em decorrência do disposto no 

item 2.1 anterior, perderão o referido benefício no ano subsequente. 

2.3 Haverá relação entre o percentual concedido de bolsa e a carga horária de pesquisa a ser 

desenvolvida pelo bolsista, que deverá ser, no máximo, de 20 (Vinte) horas semanais para 80% de 

Bolsa, e, no mínimo, de 10 (dez) horas semanais para 50% de bolsa. 

 

VI – DAS INFORMAÇÕES E LOCAL DE INSCRIÇÃO 

Informações podem ser obtidas no site da universidade (www.unitau.br) e na secretaria do programa 
(dados abaixo).  
 
Secretaria do Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica da Universidade de Taubaté. 
Rua Daniel Danelli s/n , Jardim Morumbi, Taubaté – SP, CEP 12060-440, Tel.: (12) 3622-4005 
Secretária do Curso de Mestrado: Raquel Mendonça Moraes - raquel.moraes@unitau.br 

 
Horário de funcionamento: 
De 2ª feira a 6ª feira: das 08h00 às 12h00; das 14h00 às 18h00. 

http://www.unitau.br/
mailto:raquel.moraes@unitau.br
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Sábado: das 8h00 às 12h00. 
 

No caso de dúvidas sobre as áreas de concentração e linhas de pesquisa do programa, 
entrar em contato direto com os pesquisadores do programa via e-mail (relação no Anexo 1 do 
presente edital), ou com o Coordenador do Mestrado Acadêmico em Engenharia Mecânica, Prof. 
Álvaro Manoel de Souza Soares - alvaro@unitau.br. 

mailto:alvaro@unitau.br
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ANEXO 1 

Apresentação das Linhas de Pesquisa  

 

Linha de Pesquisa: ENERGIA 

 

A linha de pesquisa Energia tem como objetivos o desenvolvimento e otimização de sistemas 

de geração, distribuição e consumo de energia, dentro de uma ótica tecnológico/científica, levando 

em conta os impactos ambientais decorrentes e o desenvolvimento de formas adequadas de 

proteção da natureza. 

 

PESQUISADORES VINCULADOS À LINHA DE PESQUISA ENERGIA 

Docente Áreas de Atuação e Linhas de Pesquisa Contatos 

Ederaldo Godoy 
Junior 

Energia, Sistemas Energéticos Ecoeficientes, Sistema 
Ecoeficiente de Saneamento Ambiental e 
Bioenergização (Esab), Sistemas Ecoeficientes 
Promotores de Redução de Gases de Efeito Estufa e 
Reuso de Águas, Automação e Homologação de 
Sistema Ecoeficiente Redutor de Gases de Efeito 
Estufa 

godoyjr@unitau.br 

Jose Rui Camargo 

Energia, Sistemas Energéticos Ecoeficientes, 
Desenvolvimento de Sistemas Termoelétricos Visando 
De Forma Ecoeficiente a Refrigeração de Ambientes e 
Produtos além de Geração De Energia Renovável Via 
Aproveitamento de Calor Residual e/ou Outras Fontes 

rui@unitau.br 

Giorgio Eugenio 
Oscare Giacaglia 

Inovação Tecnológica, Métodos quantitativos aplicados 
à produção, otimização de produtos e processos, 
filosofia lean como agente de melhoria contínua 

giacaglia@gmail.com 

Marcio Abud 
Marcelino 

Pesquisa e desenvolvimento de um veículo com tração 
elétrica, sistemas energéticos ecoeficientes, sistema 
ecoeficiente de saneamento ambiental e 
bioenergização (esab), sistemas ecoeficientes 
promotores de redução de gases de efeito estufa e 
reuso de águas, automação e homologação de sistema 
ecoeficiente redutor de gases de efeito estufa 

braziles@gmail.com 

 

Linha de Pesquisa: MATERIAIS E PROCESSOS 

 

A linha de pesquisa em Materiais e Processos tem por objetivo dedicar-se ao 

desenvolvimento e a caracterização de materiais e processos, e ao desenvolvimento de trabalhos 
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associados à manufatura de peças mecânicas e análise do seu desempenho. Abrange os temas 

sobre ensaios e propriedades dos materiais e os processos mecânicos/metalúrgicos 

 

PESQUISADORES VINCULADOS À LINHA DE PESQUISA MATERIAIS E PROCESSOS 

 

Evandro Luis Nohara 
Materiais e Processos de Fabricação, 
Materiais Compósitos, Materiais 
Absorvedores de Radiação Eletromagnética 

evandro.nohara@unitau.com.br 

Luiza de Castro 
Folgueras 

Materiais e Processos de Fabricação, 
Materiais Poliméricos, Materiais 
Absorvedores de Radiação Eletromagnética 

lfolgueras@uol.com.br 

 

Linha de Pesquisa: MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE SISTEMAS 

 

A linha de pesquisa Modelagem e Simulação de Sistemas tem por objetivo geral a formação 

especializada de profissionais na área, e visa fornecer aos engenheiros, com formação clássica em 

um determinado campo, especialização multidisciplinar necessária para projetar, analisar, modelar, 

identificar e controlar sistemas mecânicos. 

 

PESQUISADORES VINCULADOS À LINHA DE PESQUISA MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE 

SISTEMAS 

Docente Áreas de Atuação e Linhas de Pesquisa Contatos 

Álvaro Manoel de 
Souza Soares 

Modelagem Dinâmica e Controle de 
Sistemas Multicorpos, Processamento de 
Imagens, Processamento de Sinais 
Aplicados a Automação 

alvaro@unitau.br 

Francisco José 
Grandinetti 

Pesquisa e Desenvolvimento de um 
Veículo com Tração Elétrica 

francisco.grandinetti@unitau.com.
br 

João Bosco 
Goncalves 

Modelagem Dinâmica e Controle de 
Sistemas Multicorpos, Processamento de 
Sinais e Inteligência Artificial Aplicados a 
Automação 

joao.goncalves@unitau.com.br 

Luis Fernando de 
Almeida 

Sistemas Inteligentes Aplicados a 
Automação, Desenvolvimento de Sistemas 
para Dispositivos móveis e sua Integração 
em Cloud Computing 

luis.almeida@unitau.br 

 

 


