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EDITAL Nº 01/2017 – PROCESSO SELETIVO DE ALUNOS ESPECIAIS NO
CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DE ESTRUTURAS PARA 2017-1
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PREÂMBULO

O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da UFBA (PPEE) torna público
aos interessados que estarão abertas, no período de 03 e 04 de abril de 2017, as inscrições para o processo
seletivo de alunos especiais no Curso de Mestrado em Engenharia de Estruturas (ESTRUTURAS), para o
semestre letivo 2017-1.
O edital foi aprovado em reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas
(CPPEE) no dia 09 de março de 2017.
Informações sobre o Curso podem ser obtidas na página eletrônica www.estruturas.eng.ufba.br ou na
Secretaria do Departamento de Construção e Estruturas.

1.1 INFORMAÇÕES PRELIMINARES
- A matrícula como aluno especial é concedida apenas para cursar disciplinas e não configura vínculo com
qualquer curso regular da UFBA;
- O limite permitido para matrícula como aluno especial é de 04 (quatro) disciplinas, independente de
aprovação, sendo o limite máximo de 02 (duas) disciplinas por semestre;
ATENÇÃO: os candidatos que se candidatarem a mais de 02 (duas) disciplinas deste Edital, serão
desclassificados.
- A inscrição para a seleção é feita em período estabelecido pelo Colegiado do Curso de Mestrado em
Engenharia de Estruturas, ficando esse período dentro das datas limites estabelecidas no Calendário
Acadêmico da UFBA, mas não necessariamente se estendendo a todo o período compreendido por essas datas
limites;
- A seleção será realizada, para cada disciplina, através da classificação dos candidatos que solicitaram essa
disciplina, considerando-se o módulo de cada turma como 20 (vinte) alunos e dando-se preferência aos alunos
regulares no preenchimento de cada turma;
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2. INSCRIÇÕES
O período de solicitação de vaga como aluno especial no semestre letivo 2017.1 compreende os dias 03 e 04
de abril de 2017;
Obs. 1: caso haja algum problema na entrega dos documentos na secretaria do Departamento de Construção e
Estruturas (fone: 3283-9725 ou 3283-9730 - Email: eng04@ufba.br ), estes devem ser enviados pelo correio
para o seguinte endereço:
Mestrado em Engenharia de Estruturas – Solicitação de vaga como aluno especial
Escola Politécnica da UFBA – Departamento de Construção e Estruturas
Rua Aristides Novis, 02 – 5º andar - Federação
CEP: 40210-630 - Salvador, BA
No caso do envio pelo correio, serão aceitos os documentos postados até 04 de abril de 2017 e recebidos até
07 de abril de 2016.

3. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: (SOMENTE SERÁ ACEITA A DOCUMENTAÇÃO
COMPLETA)
• Formulário de inscrição “Cadastro de Aluno Especial de PÓS-GRADUAÇÃO”. http://www.sgc.ufba.br/ Formulários (Escolher “Aluno especial Pós”);
• Formulário “Seleção de Alunos Especiais” (que pode ser encontrado no final deste Edital) específico do
Mestrado em Engenharia de Estruturas, juntamente com os comprovantes das informações preenchidas;
• Comprovante ORIGINAL do pagamento da TAXA DE INSCRIÇÃO. Geração do boleto: http://www.sgc.ufba.br Serviços Acadêmicos/Boletos – Geração de boletos – Gerar nova GRU. Em “Serviços”, escolher “Inscrição para
seleção (aluno especial de pós-graduação) – Valor: R$ 55,00. Não pode ser aceito boleto sem comprovante de
pagamento feito até o último dia do período de inscrições estabelecido pelo Colegiado. Não pode ser aceito
comprovante de agendamento. Somente pode ser aceito comprovante de pagamento.;
• Cópia autenticada do DIPLOMA UNIVERSITÁRIO ou cópia autenticada do certificado de conclusão do curso
de graduação ou cópia do atestado de regularidade acadêmica (para os que ainda estejam cursando a
graduação);
• Cópia autenticada do HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO;
• Cópia autenticada do RG – Carteira de Identidade;
• Cópia autenticada do CPF – Cadastro de Pessoa Física;
• Cópia autenticada do TÍTULO DE ELEITOR;
• Cópia autenticada do COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA;

2

• Cópia autenticada do CERTIFICADO DE QUITAÇÃO ELEITORAL;
• Cópia autenticada do comprovante de QUITAÇÃO COM O SERVIÇO MILITAR (se aplicável);

4. DISCIPLINAS DO SEMESTRE 2017.1 COM VAGAS PARA ALUNOS ESPECIAIS
Disciplina

Dias

Horário

Docente(s)

ENGK62 – Análise Experim. de Tensões

SEG / QUA

07:00 / 08:50 h

Alberto

ENGK57 – Intr. à Mecânica do Contínuo

SEG / QUA

08:50 / 10:40 h

Alex

ENGK75– Estruturas de Madeira

TER / QUI

07:00 / 08:50 h

Sandro

ENGK56 – Mét. Matemáticos p/ Engenharia

TER / QUI

08:50 / 10:40 h

Armando/Belmonte

ENGM82– Patologia das Estruturas

TER

10:40 / 12:30 h

Rosana

Obs: Os horários e/ou docentes das disciplinas propostas poderão sofrer alterações em função do
planejamento acadêmico do Departamento de Construção e Estruturas ou dos demais departamentos dos
professores relacionados.

5. CALENDÁRIO
•Inscrições: 03 e 04 de abril de 2017;
• Seleção: de 10 a 13 de abril de 2017;
• Divulgação do resultado: Até 20 de abril de 2017;
• Matrícula (Inscrição em componentes curriculares): 08 e 09 de maio de 2017;
• Início das aulas: 08 de maio de 2017.
OBS: O candidato selecionado deverá ficar atento ao período de matrícula (inscrição em componentes
curriculares) e apresentar, por ocasião dessa matrícula, o comprovante de pagamento da taxa para inscrição
em componentes curriculares - mestrado , para ser efetivada a sua matrícula. Ver boleto em Geração do
boleto: http://www.sgc.ufba.br - Serviços Acadêmicos/Boletos – Geração de boletos – Gerar nova GRU. Em
“Serviços”, escolher “Matrícula aluno especial (mestrado) – Valor: R$ 170,00. Aconselha-se que o boleto seja
pago apenas após a comprovação da possibilidade de matrícula, já que as vagas para alunos especiais
dependem da quantidade de alunos regulares efetivamente matriculados. O valor (R$170,00) para a inscrição
em componentes curriculares (matrícula) de alunos especiais de mestrado independe da inscrição ser em uma
ou em duas disciplinas. Apesar da inscrição em componentes realizar-se em 08 e 09 de maio de 2017, os
alunos selecionados devem comparecer às aulas desde o início das mesmas, isto é, a partir de 08 de maio.
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6. BAREMA UTILIZADO NA CLASSIFICAÇÃO
A Nota Final – NF, será calculada como: NF = N1 + N2 + N3 + N4 + N5. O valor máximo possível para NF é 10,0
(dez). As parcelas componentes dessa nota serão calculadas como detalhado a seguir:
• N1 : Nota relacionada ao Coeficiente de Rendimento – CR do aluno (de 0,0 a 10,0) e ao conceito ENADE do
curso do aluno (de 0,0 a 5,0). Valor máximo de N1: 3,0. N1 = (ENADE × CR) / 50 × 3,0 ;
• N2 : Nota relacionada à quantidade de disciplinas do Mestrado já cursadas, com aprovação, pelo candidato
(valor máximo de N2: 3,0). Para 03 disciplinas, N2 = 3,0; para 02 disciplinas, N2 = 2,5; para 01 disciplina, N2 =
1,5. Caso o candidato ainda não tenha cursado, com aprovação, alguma disciplina do Mestrado, N2 = 1,0 ;
• N3 : Nota relacionada a publicações do candidato (valor máximo de N3: 2,5). Para 01 ou mais artigos em
revista, N3 = 2,5; para 01 ou mais artigos em congressos, N3 = 1,5; para 01 ou mais capítulos de livros, N3 = 1,5.
Caso o candidato não tenha publicações, N3 = 0,0 ;
• N4 : Nota relacionada à experiência profissional, em engenharia, do candidato, após a formatura. (valor
máximo de N4: 1,5). Para mais de 05 anos de experiência, N4 = 1,5; de mais de 02 até 05 anos (inclusive) de
experiência, N4 = 1,0; de 0,0 a 02 anos (inclusive) de experiência, N4 = 0,5;
(*)Obs.: Todas as informações referentes aos itens mencionados devem estar no formulário “Seleção de
Alunos Especiais”, com os respectivos comprovantes anexados a esse formulário.

Salvador, 15 de março de 2017.

Alberto Borges Vieira Júnior
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Estruturas da UFBA
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UFBA – Escola Politécnica – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas

Formulário
SELEÇÃO DE ALUNOS ESPECIAIS

Nome:_____________________________________________ CPF: _____._____._____-_____

1) Curso de graduação: ___________________________________ Ano de conclusão:_______
Instituição:____________________________________________________________________
Coeficiente de Rendimento – CR do candidato: _________

Conceito ENADE do curso:____

2) Número de disciplinas do Mestrado já cursadas, com aprovação: ______________________
(*)Obs.: Nº de disciplinas do Mestrado já cursadas no total, mesmo que não com aprovação: _________

3) Publicações em que o candidato aparece como autor ou co-autor:
Número de artigos publicados em revistas:_____________
Número de artigos publicados em congressos ou capítulos de livros:__________

4) Tempo de experiência profissional, em engenharia, do candidato, após a formatura:_______anos

Local e data: ______________________________
Assinatura: _______________________________
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