
 

 

EDITAL 
 

Programas de Pós-Graduação 
 

Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional 
(curso de Mestrado Profissional); e 

 

Engenharia de Produção 
(curso de Mestrado Acadêmico) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AOS CURSOS DE MESTRADO EM 
PESQUISA OPERACIONAL E INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL E  

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

(TURMA 2015)  
 

1.  Torna-se público que, a partir da presente data, estarão abertas em regime de Fluxo 
Contínuo, as inscrições de candidatos ao processo seletivo para os Cursos de 
Mestrado Profissional em Pesquisa Operacional e Inteligência Computacional e de 
Mestrado Acadêmico em Engenharia de Produção.  

 

2.  Esta seleção visa ao preenchimento de até 20 vagas, em cada curso.  
 

3.  A inscrição será realizada na Secretaria da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da 
UCAM-Campos, das 9h às 12h e das 16h às 21h, de segunda a sexta-feira. No ato da 
inscrição, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos e informar o 
curso pretendido:  

a. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 200,00;  
b. formulário de inscrição, devidamente preenchido (www.ucam-campos.br/);  
c. curriculum vitae atualizado e comprovado (formato Lattes/CNPq;)  
d. apresentação de 3 (três) nomes completos com e-mail para serem possivelmente 

utilizados como referência profissional e acadêmica; 
e. histórico escolar e diploma de nível superior;  
f. duas fotos 3x4 de data recente; e 
g. cópia da identidade, título de eleitor, CPF, e certidão de nascimento ou casamento.  
 

5. O Processo de Seleção consta dos seguintes eventos, todos de âmbito classificatório:  

 a. Exame da documentação enviada;  
 b. prova de compreensão de língua Inglesa;  
 c. redação;  
 d. Proposta de Tema de Dissertação; e 
 e. entrevista.  
 

6. A Proposta de Tema de Dissertação deve ter até 3 páginas e ser apresentada pelo 
candidato(a) em 3 vias impressas. A referida Proposta deve abranger os seguintes 
tópicos: Título, Linha de Pesquisa, Orientador (opcional), Introdução, Objetivo Geral, 
Metodologia e Referências (de acordo com a ABNT). Formatação: Tamanho do papel: 
A4; Margens: superior e esquerda - 3cm; inferior e direita - 2cm; Fonte: Times New 
Roman; Tamanho da fonte: 12; Espaçamento: 1,5 ponto; e Alinhamento: Justificado 
(exceto o título que deve ser centralizado). 



 
 

7. As entrevistas, prova de Inglês e redação ocorrerão em fluxo contínuo, ou seja, serão 
agendadas em grupos de candidatos de acordo com o andamento das inscrições.  

 

8. A classificação dos candidatos será feita com base no rendimento global apurado a 
partir dos elementos do item 5.  

 

9. Calendário do Processo de Seleção:  

CRONOGRAMA  DATAS  

Inscrição no Processo Seletivo  Em Fluxo Contínuo a partir da presente data 

Provas e Entrevistas  A serem agendadas sob demanda e em comum acordo 

Resultados do Processo Seletivo  1º lista: até 04/agosto/2014 e 2º lista: até 04/março/2015 

Matrícula Primeiras quinzenas de agosto/2014 ou de março/2015 

Início das Aulas (Turma 2015) Primeira quinzena de março de 2015 
 

10. A primeira relação dos candidatos selecionados para o curso será divulgada até o dia 
04 de agosto de 2014 (alunos especiais). A segunda relação será divulgada até o dia 
04 de março de 2015. A divulgação será sempre realizada pela Internet, nos 
endereços eletrônicos dos Programas (www.ucam-campos.br).  

 

11.  Uma vez selecionado, o candidato deverá realizar a sua matrícula, em data a ser 
definida pela coordenação do Programa, na Coordenação de Admissão e Registro 
Acadêmico da UCAM-Campos, mediante a assinatura de contrato, sob pena de 
perder sua vaga, caso existam candidatos selecionados em lista de espera.  

 

12. O início das aulas está previsto para 08/agosto/2014 para alunos especiais da turma 
de 2015 e a primeira quinzena de março de 2015 para os alunos regulares da turma 
de 2015.  

 

13.  As aulas e demais atividades do curso estarão concentradas às sextas-feiras no turno 
da noite e aos sábados nos turnos da manhã e tarde.  

 

14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção designada 
pelos Colegiados dos respectivos Programas.  

 

15. A Comissão de Seleção é soberana quanto à decisão no processo de seleção e 
classificação.  

 

16. Os candidatos não selecionados poderão retirar seus documentos na Secretaria da 
Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da UCAM-Campos até o dia 15 de maio de 
2015. Após esta data, a Coordenação não se responsabilizará pelos mesmos.  

 

Campos dos Goytacazes, 01 de julho de 2014. 
 

Eduardo Shimoda João José de Assis Rangel 
Coordenador do Programa de Pesquisa 

Operacional e Inteligência Computacional 
Coordenador do Programa de Engenharia 

de Produção 
 

 


