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EDITAL DA PROPG/DAP/FIS Nº 043/2019 

(Publicado no Boletim de Serviço N. BS 845, de 24/05/2019) 

  

Normas do Processo Seletivo de Discentes Regulares 

para o Programa de Pós-Graduação em Física, 

referente ao ingresso no terceiro quadrimestre do ano 

de 2019. 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna 

pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos cursos de 

Mestrado e Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de setembro 

de 2019 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  

1.1. O processo seletivo será realizado pela Coordenação do Programa, eleita conforme CI Nº 

176/2018 de 30/07/2018, publicada no Boletim de Serviço nº Boletim de Serviço nº 772, de 14 

de agosto de 2018, p.30. 

 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar a conclusão de curso 

superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou então a previsão de sua conclusão até a data de 

matrícula no Programa, por meio de encaminhamento de documento na solicitação de inscrição 

(ver item 4). 

 

1.3. É fortemente recomendado que todos os candidatos realizem o Exame Unificado de Pós-

Graduação em Física (EUF), conforme disposto no item 4.4 e no item 5 desse edital. 

 

1.4. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital. 

 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e divulgação dos selecionados (aprovados) é apresentado 

a seguir: 

 

Prazo de inscrição 24/05/2019 a 5/07/2019 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 

(com os motivos) 

10/07/2019 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 10/07/2019 a 15/07/2019 
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Resultado dos recursos das inscrições 16/07/2019 

Processo de classificação 16/07/2019 a 25/07/2019 

Divulgação do resultado parcial 25/07/2019 

Prazo para recurso do resultado parcial 25/07/2019 a 31/07/2019 

Divulgação do Resultado Final   01/08/2019 

Matrícula em disciplinas via portal http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ 

Matrícula (entrega de documentos) http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ 

Início das aulas  http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/ 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

3.1. No presente edital serão oferecidas: 

- 10 (dez) vagas para o curso de Mestrado; 

- 15 (quinze) vagas para o curso de Doutorado. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. A inscrição do candidato no processo seletivo envolve a apresentação de toda a 

documentação citada nesta seção, em formato digital. A falta de qualquer destes documentos e 

do atendimento de suas exigências poderá acarretar no indeferimento da inscrição. 

 

4.2. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período indicado no 

item 2. deste edital, o formulário eletrônico de inscrição do Programa de Pós-Graduação em 

Física da UFABC  disponível no site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder 

ao questionário e anexar as cópias digitais dos seguintes documentos (obrigatoriamente em 

formato PDF):  

I. Documentos de identidade do candidato: RG para brasileiros, RNE no caso de candidato 

estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceito, para inscrição, cópia das primeiras páginas do 

passaporte); 

II. Histórico escolar da graduação, completo, incluindo eventuais reprovações em 

disciplinas; 

III. Histórico escolar do mestrado (para candidatos ao curso de Doutorado) completo, 

incluindo eventuais reprovações em disciplinas; 

IV. Curriculum Vitae, preferencialmente da plataforma Lattes (lattes.cnpq.br);  

V. Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação (e de pós-graduação, se for o 

caso); ou carta do próprio candidato, com aval do orientador escolhido, declarando a iminente 

conclusão do curso (deve se informar data prevista de conclusão do curso, no caso da graduação 

as disciplinas que está cursando, no caso de pós-graduação a previsão de data de defesa da 

dissertação de mestrado). 

VI. Carta de apresentação (motivação) do candidato descrevendo seus interesses específicos 

em pesquisa e motivação para ingresso na pós-graduação, além de breve descrição de sua 

experiência previa em pesquisa (iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, estágios em 

laboratórios e grupos de pesquisa, mestrado, etc) em no máximo 2 páginas, em PDF. 

http://lattes.cnpq.br/
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4.3. Para fins de inscrição no processo seletivo os diplomas de Graduação e de Mestrado obtidos 

em Programas de Pós-Graduação no exterior não necessitam ter a prévia revalidação por 

instituição pública brasileira. 

 

4.4. O candidato deve informar no ato da inscrição seu número de inscrição no EUF e a data da 

realização do exame e incluir junto dos documentos de inscrição o e-mail (em formato PDF) da 

Coordenação do EUF informando o ano da realização e a nota obtida no exame de ingresso, se o 

resultado já tiver sido divulgado. 

 

4.5. É requisito para a inscrição no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Física 

da UFABC a indicação e o aceite de um orientador pertencente ao quadro de orientadores 

permanentes ou colaboradores cadastrados no Programa e aptos a receber novas orientações 

(conforme listado na página fisica.ufabc.edu.br/index.php/pessoas/orientadores-credenciados). 

 

4.6. O orientador indicado, conforme o item 4.5., deve manifestar sua concordância através de 

correio eletrônico enviado para o endereço: ppg.fisica@ufabc.edu.br, com o Assunto: "Aceite de 

Orientação – nome do candidato", podendo ainda (opcionalmente) incluir argumentos em 

favor da candidatura no corpo do e-mail. 

 

4.7. O candidato deverá solicitar que 2 (duas) cartas de recomendação (conforme modelo 

disponível em fisica.ufabc.edu.br/index.php/sobre-o-curso/formularios-e-modelos-para-

download) sejam enviadas ao programa por ex-professores, ex-orientadores, colaboradores, ou 

outros que tenham tido alguma relação profissional e/ou acadêmica com o candidato.  

 

4.8. As cartas de recomendação devem ser enviadas diretamente pelo avaliador que 

recomenda o estudante, também em formato digital (arquivo formato pdf) para o e-mail 

ppg.fisica@ufabc.edu.br com o Assunto: “Recomendação – nome do candidato”. 

 

Paragrafo único: O docente que potencialmente irá orientar o estudante não deverá encaminhar 

carta de recomendação, podendo se manifestar em favor do candidato no e-mail de aceite de 

orientação conforme o item 4.6. 

 

4.9. Na inscrição os candidatos devem indicar se são Pessoas com Deficiência(s) - PcD e, em 

caso positivo, devem enviar atestado médico ou comprovação e indicar os equipamentos 

necessários. Neste caso, a indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do 

Processo Seletivo servirá para viabilizar a disponibilidade dos mesmos pela UFABC; eventual 

indisponibilidade de atendimento será comunicada ao candidato via e-mail. 

 

4.10. É de responsabilidade do candidato certificar-se que as cartas de aceite de orientação e de 

recomendação, citadas nos itens 4.6, 4.7 e 4.8 sejam enviadas ao e-mail indicado nos itens 4.6.  

e 4.8., dentro do prazo de inscrição previsto no item 2. 

 

4.11. A falta de qualquer dos documentos citados nesta sessão poderá significar, a critério da 

Coordenação do curso, a desclassificação do candidato no processo seletivo. 

 

http://fisica.ufabc.edu.br/index.php/pessoas/orientadores-credenciados
mailto:ppg.fisica@ufabc.edu.br
http://fisica.ufabc.edu.br/index.php/sobre-o-curso/formularios-e-modelos-para-download
http://fisica.ufabc.edu.br/index.php/sobre-o-curso/formularios-e-modelos-para-download
mailto:ppg.fisica@ufabc.edu.br
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4.12. Somente serão consideradas válidas as inscrições concluídas até às 23h59min (horário de 

Brasília) do último dia de inscrição (item 2.1). 

 

4.13. Os documentos entregues para a inscrição no processo seletivo não serão reaproveitados 

para a matrícula, desse modo, o candidato aprovado deverá providenciar a documentação 

necessária para a matrícula em sua totalidade, conforme disposto na Portaria da ProPG nº 06 

de 21 de junho de 2017 e no site da ProPG (http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/). 

 

5.  DO EXAME UNIFICADO DAS PÓS-GRADUAÇÕES EM FÍSICA 

 

5.1 O Exame Unificado das Pós-Graduações em Física (EUF) é organizado conjuntamente 

pelas coordenações dos programas de pós-graduação em Física do Instituto de Física da USP, 

Instituto de Física de São Carlos - USP, Instituto de Física “Gleb Wataghin” - UNICAMP, 

Instituto de Física Teórica - UNESP, Universidade Federal do ABC - UFABC, Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE. O EUF é regido por regulamentação própria, amplamente divulgada através dos sítios dos 

programas de pós-graduação que o organizam, bem como na Sociedade Brasileira de Física.  

 

5.2. A regulamentação completa do EUF pode ser encontrada no seguinte endereço: 

[www.ufrgs.br/euf/]. 

 

5.3. Permite-se ao candidato indicar o resultado de uma das (três) edições anteriores do EUF 

realizadas até dois anos antes da edição referente ao processo seletivo do qual trata o presente 

edital.  

 

5.4. A mesma nota obtida numa das edições do EUF, e com a qual o candidato foi habilitado para 

o Mestrado, poderá ser empregada para o ingresso no curso de Doutorado, desde que respeitado 

o prazo de validade da nota, estipulado no item 5.3. 

 

 

6. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS 

 

6.1. A classificação, em ordem de prioridade para atribuição de bolsas de estudo do Programa, 

será dada em dois grupos, na seguinte ordem: Grupo I, candidatos que realizaram o EUF; Grupo 

II, candidatos que não realizaram o EUF. 

 

Parágrafo Único. Estudantes residentes no exterior que não tenham feito o EUF poderão 

apresentar nota obtida em exame de física equivalente (como por exemplo GRE), que será 

analisada pela Coordenação e poderá ser validada como equivalente ao EUF, após normalização 

adequada, podendo assim concorrer no Grupo I. 

 

6.2. Para fins de classificação será considerado o mérito acadêmico dos candidatos 

compreendendo a avaliação dos seguintes aspectos: (I) desempenho no EUF (para candidatos do 

Grupo I); (II) histórico escolar, Curriculum Vitae e carta do candidato descrevendo os interesses 

específicos em pesquisa e motivação para ingresso na pós-graduação (para candidatos dos 

http://propg.ufabc.edu.br/wp-content/uploads/Portaria-04_2015_-Matricula_Ingressantes-e-Aluno-Especial-BS-467.pdf
http://propg.ufabc.edu.br/wp-content/uploads/Portaria-04_2015_-Matricula_Ingressantes-e-Aluno-Especial-BS-467.pdf
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Grupos I e II); (III) cartas de apresentação (motivação do candidato) e recomendação (para 

candidatos dos Grupos I e II). 

 

§ 1º Cada membro da Coordenação atribuirá aos aspectos (II) e (III) listados no caput uma nota 

numérica de 0 a 10. 

 

§ 2º A nota final atribuída a cada candidato por cada avaliador será a média ponderada das notas 

atribuídas conforme o caput e o Parágrafo Primeiro, com os seguintes pesos: (I) histórico e 

Curriculum Vitae - peso 7 (sete); (II) cartas de recomendação - peso 3 (três), arredondadas para 

dois algarismos significativos. 

 

§ 3º Para os candidatos do Grupo I, será considerado na classificação o percentil em que o 

candidato foi classificado na edição do EUF indicada. Para fins de classificação será atribuído o 

valor ‘percentil’ x 100 como nota EUF normalizada. 

 

§ 4º Para os candidatos do Grupo I, a nota final será a média aritmética das notas atribuídas por 

cada avaliador ao candidato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo, com peso 5 

(cinco), e da nota EUF normalizada, com peso 5 (cinco), arredondadas para dois algarismos 

significativos.  

 

§ 5º Para os candidatos do Grupo II, a nota final será a média aritmética das notas atribuídas por 

cada avaliador ao candidato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo. 

 

6.3. Estipula-se que a media final deverá ser maior ou igual a 5,00 (cinco) para candidatos do 

Grupo I, e 8,50 (oito vírgula cinco) para candidatos do Grupo II, para ingresso no Curso e 

classificação para atribuição de bolsas. 

 

6.4. Cada grupo de candidatos será ordenado da maior para a menor nota final, calculada 

conforme o item 6.2. deste edital. 

 

6.5. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à 

seguinte ordem: 

1. Maior nota no EUF, para candidatos do Grupo I. 

2. Maior nota média atribuída no item (II) histórico escolar, Curriculum Vitae e carta de 

motivação para candidatos dos grupos I e II. 

 

6.6. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas 

será publicado na página do Curso de Pós-Graduação em Física/UFABC na internet, no endereço 

http://fisica.ufabc.edu.br. 

 

§ 1º Tal classificação não refletirá necessariamente o número de bolsas efetivamente disponíveis, 

que será confirmado em data posterior à divulgação desta classificação, por e-mail, diretamente 

aos classificados. 

 

http://fisica.ufabc.edu.br/
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§ 2º Recomendamos que todos os candidatos aprovados juntamente com seus orientadores que 

solicitem bolsas de estudo diretamente às agências de fomento a pesquisa, mesmo antes da 

matrícula no Programa. 

 

7. DA MATRÍCULA 

 

7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 

Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em data e 

horário a ser definido, conforme informações disponíveis em propg.ufabc.edu.br/matriculas. 

 

7.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio 

punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador. 

 

7.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos 

indicados no link propg.ufabc.edu.br/matriculas, bem como atender as solicitações e observar as 

informações que nele constam. 

 

7.4. Os candidatos selecionados para o Curso de Doutorado, que estejam cursando o Mestrado, 

na UFABC ou em outra instituição de ensino superior, só poderão se matricular no Curso de 

Doutorado após a efetiva aprovação da Defesa de Dissertação (Mestrado), comprovada pela 

“Ata de Defesa”. 

 

7.5. O candidato aprovado e que fizer jus a uma Bolsa de Estudo da UFABC, deverá abrir uma 

conta-corrente da qual seja obrigatoriamente o titular, exclusivamente no Banco do Brasil, 

entregando, quando da matrícula, original e cópia do cabeçalho do extrato da mesma, onde 

constam todos os dados da referida conta. 

 

8.  DOS RECURSOS 

 

8.1. Caberá recurso, em face dos resultados previstos no item 2.1 deste Edital, pelas razões de 

legalidade e de mérito 

 

8.2. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados 

EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (ppg.fisica@ufabc.edu.br), de 

forma fundamentada para que possam justificar nova deliberação. Solicitações enviadas para 

endereço eletrônico diferente do aqui indicado não serão consideradas. 

 

8.3. O recurso deve atender ao seguinte: 

 

I – O assunto do e-mail deve conter: Recurso – “Nome do candidato” – “Número de 

inscrição”; 

II – não há um modelo de texto para recursos previstos neste edital, devendo o próprio candidato 

redigir as suas alegações de forma clara e objetiva. 

 

http://propg.ufabc.edu.br/matriculas
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas
mailto:ppg.fisica@ufabc.edu.br
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8.4. Caberá à Coordenação analisar os recursos interpostos pelos candidatos desde que o pedido 

esteja em conformidade com os prazos e procedimentos previstos neste Edital. 

 

8.5. Não caberá novo recurso (segundo recurso) em face da decisão da Coordenação. 

 

8.6. Os recursos previstos neste Edital não possuem caráter suspensivo. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, assim 

como as Normas Internas do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do 

ABC (disponíveis em: http://fisica.ufabc.edu.br). 

 

9.2. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de 

pesquisa pretendido.  

 

9.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa de 

Pós-Graduação em Física (http://fisica.ufabc.edu.br). 

 

9.4. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Física/UFABC. 

 

9.5. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas EXCLUSIVAMENTE 

pelo e-mail: ppg.fisica@ufabc.edu.br. 

 

 

 

 

 

Roberto Menezes Serra 
Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Física 

http://fisica.ufabc.edu.br/
http://fisica.ufabc.edu.br/
mailto:ppg.fisica@ufabc.edu.br

